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Drodzy
Nauczyciele
Nowe prawo oświatowe zostało uchwalone.
Przed nami wielka reforma całego systemu
edukacji w Polsce, przed nami wielkie
NOWE…
… nowa sieć szkół,
… nowe podstawy programowe,
… nowe kompetencje kadry nauczycielskiej,
… nowa struktura szkolna i nowe egzaminy,
… nowe podręczniki i materiały edukacyjne.
Wymaga to od nas wszystkich – czujących
odpowiedzialność za edukację – połączenia sił
tak, aby dać nauczycielom i uczniom, szkołom
i dyrektorom możliwość spokojnego przejścia
przez proces transformacji w nową polską
szkołę.
Dlatego w tym roku proponujemy ofertę wydawniczą przygotowaną do nowej podstawy
programowej, czyli: nowe, najwyższej jakości podręczniki, nowe materiały ćwiczeniowe, nowe serwisy i zasoby elektroniczne,
nową obudowę metodyczną.
WSiP to rzetelny partner edukacji
od wielu lat!
Zapraszamy więc Państwa do partnerskiego
dialogu z naszymi konsultantami edukacyjnymi, do poszerzania wiedzy na spotkaniach
stacjonarnych i e-spotkaniach, do wnikliwej
lektury naszych publikacji i uczestnictwa
w warsztatach ORKE.
Wszystko po to, aby 1 września 2017 roku
ze spokojem zaczęli Państwo swoją pracę,
a na uczniów czekały w bibliotece nowe
podręczniki i ćwiczenia.

Małgorzata Simonides
Dyrektor Marketingu
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA
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Aktywne formy poznawania muzyki (śpiew, granie, słuchanie
i tworzenie) motywują do pracy.
Przekaz dostosowany do wieku uczniów, ułatwiający samodzielne
muzykowanie.
Wygodny układ treści zapewniający wygodę nauczania.

Zabawna, rysunkowa postać –
Amadeusz – towarzyszy uczniowi
na kartach podręcznika przez
cały rok szkolny, przybliżając
muzyczny świat i rozbudzając
muzyczne zainteresowania.

Podręcznik podzielony na
10 działów (czyli 10 miesięcy
od września do czerwca) – układ
jest skorelowany ze świętami
i uroczystościami szkolnymi,
co umożliwia wygodną naukę.

Podręcznik jest przygotowany
na 1 godzinę lekcyjną
tygodniowo.

1

Aktywne formy
poznawania muzyki

MUZYKA
Klucz do muzyki
ro7u<1mbh

Angażuje we wszystkie formy działania: śpiew, granie na instrumentach,
słuchanie, poznawanie wiadomości o muzyce, co aktywizuje uczniów
i zachęca do pracy.
Wprawki kompozytorskie i utwory z cyklu Zostań wirtuozem rozwijają
doświadczenia i zainteresowania muzyczne oraz uczą współpracy w grupie.

Nasze dzieje,

nasza tradycja
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Powstanie Warszawskie

D

ruga wojna światowa trwała ponad pięć lat.
Przez ten czas Polacy wielokrotnie chwytali
za broń i próbowali odzyskać wolność. Pierwszego sierpnia 1944 roku bohaterską walkę o wyzwolenie swojego miasta podjęli warszawiacy. Walczyli do 2 października, potem, niestety, musieli
poddać miasto. Hitlerowcy doszczętnie zburzyli
Warszawę, pozostały z niej same gruzy.
Warszawscy powstańcy byli często bardzo młodymi ludźmi, niewiele starszymi od ciebie. Pod
ostrzałem okupanta potrafili zachować fantazję
i humor. Świadczą o tym najlepiej piosenki, które
śpiewali w tym właśnie okresie.
Czy wiesz, że sześćdziesiąt lat po tych wydarzeniach w Warszawie otwarto Muzeum Powstania
Warszawskiego? Ma ono swoją stronę internetową www.1944.pl.
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Rytm zaznaczony kolorem zagraj na tamburynie.

1. Pałacyk Michla, Żytnia, Wola,
bronią jej chłopcy od „Parasola”,
choć na „tygrysy”1 mają visy2,
to warszawiacy, same urwisy. Hej!
Ref. Czuwaj, wiara, i wytężaj słuch,
pręż swój młody duch, pracując za dwóch!
Czuwaj, wiara, i wytężaj słuch,
pręż swój młody duch jak stal!
2. Każdy chłopaczek chce być ranny,
sanitariuszki – śliczne są panny,
więc gdy cię kulka trafi jaka,
poprosisz pannę – da ci buziaka. Hej!
Ref. Czuwaj, wiara…

Ref. Czuwaj, wiara…
4. Lecz na nic „szafa” i granaty,
za każdym razem dostają baty
i wkrótce przyjdzie taka chwila,
że zwyciężymy – i do cywila. Hej!
Ref. Czuwaj, wiara…
1
2
3

„Tygrysy”WRQLHPLHFNLHF]RïJL
VisyWRSROVNLHSLVWROHW\ZRMVNRZH
„Szafa” ļWDNSRZVWDñF\QD]\ZDOLQLHPLHFNÈ
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Repertuar (pieśni tradycyjne, ludowe, patriotyczne, historyczne oraz piosenki stworzone
specjalnie do tego podręcznika) pozwala na
ukształtowanie postaw: patriotycznej, tolerancyjnej, otwarcia na różnorodność muzyki.

Przekaz
dostosowany
do wieku
uczniów
2

3. Wiara się bije, wiara śpiewa,
Niemcy się złoszczą, krew ich zalewa,
różnych sposobów się imają,
co chwila „szafę”3 nam przesuwają. Hej!

Czytanki wprowadzają w polską
i światową kulturę muzyczną,
zarówno historyczną, jak
i współczesną.

Atrakcyjna szata graﬁczna pełna zabawnych ilustracji oraz prosty,
humorystyczny przekaz zachęcają uczniów do nauki.
Bogactwo wiadomości o kompozytorach, instrumentach czy pieśniach historycznych, podanych w sposób przystępny dla ucznia,
dzięki czemu nauka nie jest trudna ani monotonna.
Harmonijne połączenie teorii z praktyką, świat twórczości wysokiej ze współczesnym, komiksowym ujęciem doskonale przemawia do czwartoklasistów i motywuje do nauki.

Wygodny układ treści
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Podział podręcznika na 10 rozdziałów – po jednym na każdy miesiąc nauki –
zapewnia wygodę nauczania.
Układ treści zgodny z kalendarzem szkolnym ułatwia powiązanie materiału
muzycznego ze świętami i uroczystościami szkolnymi.

Nasze dzieje, nasza tradycja
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Jam jest dudka
3DVWRUDïNDDXWRUPX]\NLLbVïöZQLH]QDQ\
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grudniu więcej czasu spędzamy w domu, zimne dni nie zachęcają do spacerów. Ożywia nas tylko myśl o chwili, gdy przy
wspólnym stole zanucimy kolędy…
Polska nazwa kolęda jest związana ze zwyczajem dawania prezentów
(które nazywano kolędą) na Nowy Rok. W okresie świątecznym śpiewane są również pastorałki, czyli pieśni pasterskie. Opowiadają one
o polskiej wsi, dawnych zwyczajach i obrzędach. Kiedyś, ze względu
na zbyt wesołe teksty wielu kolęd i pastorałek, nie wolno było ich śpiewać w kościele. Były wykonywane w zaciszu domowym, przy ciepłym
piecu i świecach, a także podczas szopek i jasełek. Może przy wigilijnym stole zaśpiewacie lub zagracie kolędy wraz z domownikami?

1.

7. -DNLH]QDV]SLHĂQLRb%Rĝ\P1DURG]HQLX".WöUH]bQLFKVÈ
SDVWRUDïNDPL"
Na wsiach po Wigilii kolędnicy „chodzili z szopką”. Oznaczało to, że wędrowali od domu do domu i składali gospodarzom życzenia zdrowia, urodzaju i dobrobytu, śpiewali
kolędy i pastorałki. Do kolędników dołączali przebierańcy
– chłopcy w strojach turonia (rogatego zwierza), niedźwiedzia, kozy, osła, śmierci, diabła i innych postaci.

To ciekawe!

J

eśli mowa o szopkach, trzeba wspomnieć o szopkach krakowskich. To prawdziwe arcydzieła. Przedstawiają miniatury zabytków krakowskich – między
innymi kościoła Mariackiego, Wawelu, Barbakanu,
Sukiennic – a w nich scenki bożonarodzeniowe odgrywane przez postaci biblijne i żyjące współcześnie.
Co roku w Krakowie odbywa się konkurs na najpiękniejszą szopkę.

1. Jam jest dudka Jezusa mojego,
będę mu grał z serca uprzejmego.
Ref. Graj, dudka, graj Panu, } bis
graj Panu, graj.
2. Na piszczałce i na multaneczkach1,
na bandurce1 oraz na skrzypeczkach.
Ref. Graj, dudka…
3. W szałamaje1 i w klawicymbały1,
aż Dzieciątku nóżki będą drgały.
Ref. Graj, dudka…
4. Na klarnetach i do lutni zmierzę,
w trąby, w kotły na wiwat uderzę.
Ref. Graj, dudka...
1

Multaneczki, bandurka, V]DïDPDMH, NODZLF\PEDï\ to dawne instrumenty muzyczne.
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Układ jest skorelowany ze świętami
i uroczystościami szkolnymi, przybliża omawiane treści i motywuje
do nauki.

Podział materiału idealnie wpisuje się
w cykl przyrody, dzięki czemu
nauczanie jest wygodne zarówno
dla nauczyciela, jak i dla ucznia.

Co się zmieniło w nowym wydaniu podręcznika?
Zmiany podstawy programowej znajdują odzwierciedlenie w treściach podręcznika
Klucz do muzyki.
W podręczniku znalazły się najlepsze materiały tekstowe, nutowe i ilustracyjne pochodzące z dotychczasowego podręcznika dla klasy 4.
Dodano nową piosenkę – Krakowiacy zawadiacy.
Wprowadzono proste opisy układów tanecznych do piosenek z podręcznika (poloneza i krakowiaka),
nowe fotograﬁe (pokazujące różne ﬁgury tańców), nową ciekawostkę oraz nowe ćwiczenia.
Niektóre materiały uproszczono, wprowadzono proste tytuły zapowiadające poznawanie
instrumentów, dodatkowe ilustracje oraz zadania z zeszytu ćwiczeń.
Cały materiał dostosowano do wymagań nowej podstawy programowej, a także do możliwości
i potrzeb czwartoklasisty (10–11-latka).
3

Materiały dla nauczyciela
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POLSKIE PIEŚNI PATRIOTYCZNE. 2 PŁYTY CD
Na płytach znajduje się wybór pieśni patriotycznych,
hymnicznych i żołnierskich, które powstały pod wpływem doniosłych wydarzeń historycznych na przestrzeni tysiąca lat dziejów naszego państwa i odegrały
szczególną rolę w historii Polski. Jest to wybór pieśni
najbardziej znanych i najchętniej śpiewanych, uporządkowanych w układzie chronologicznym.
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KLUCZ DO MUZYKI. PIOSENKI
I AKOMPANIAMENTY. 2 CD AUDIO.
SZKOŁA PODSTAWOWA. KLASA 4
Na dwóch płytach CD znajdują się piosenki z podręcznika Klucz do muzyki do klasy 4 w wersji wokalno-instrumentalnej i akompaniamenty do wszystkich
piosenek z podręcznika oraz akompaniamenty
do utworów do grania na instrumentach.
Repertuar piosenek jest bardzo różnorodny (piosenki historyczne, ludowe, popularne, taneczne)
i związany z tematami miesiąca. Atrakcyjne aranżacje zachęcają do wspólnego muzykowania.
Autorami aranżacji są m.in.: Piotr Grinholc, Krzysztof
Heering, Wojciech Kaleta, Jerzy Ostrowski, Tomasz
Struzik.

*

Dostęp do e-podręczników WSiP do muzyki.**

C

*

390 materiałów do muzyki gotowych
do pobrania
dokumenty niezbędne w codziennej pracy
pomoce dydaktyczne przydatne
w prowadzeniu lekcji
sprawdziany gotowe do wydruku
inne pomoce, m.in.: układy taneczne, opisy
utworów do słuchania, plansze edukacyjne

4

*Dostęp oraz korzystanie z serwisów WSiP wymaga rejestracji oraz akceptacji regulaminu danego serwisu.
** Zgodnie z warunkami danego zamówienia.

To miejsce, w którym
dzielimy się z Tobą wiedzą
W naszym Klubie Nauczyciela Uczę.pl
znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz!
Od materiałów dla przedszkoli i klas 1–3
przez opracowania przedmiotowe
dla starszych klas szkół podstawowych
aż po propozycje lekcji dla młodzieży
w szkołach ponadpodstawowych.
Przygotowywanie ciekawych lekcji, opracowywanie klasówek, ocenianie umiejętności
uczniów, dokumentacja… Twoja praca wykracza daleko poza szkolną salę. Obowiązków Ci
nie odejmiemy, ale możemy sprawić, że staną
się łatwiejsze i mniej czasochłonne.

TEN KLUB JEST DLA CIEBIE! TU ZNAJDZIESZ:
programy nauczania – napisane przez
doświadczonych autorów;
wymagane dokumenty – zawsze na czas
i w odpowiedniej formie;

pomysły na lekcje – scenariusze lekcji
ze wskazówkami metodycznymi, które
pomogą w realizacji ciekawych zajęć;
sprawdziany, klasówki, testy – gotowe
do pobrania i drukowania.

Wciąż się zastanawiasz? A wiesz, że tylko w 2016 r.
nauczyciele pobrali 2,5 miliona materiałów?

Dowiedz się więcej – poznaj materiały metodyczne
na pierwszy miesiąc nauki. Te i pozostałe materiały
znajdziesz w Klubie Nauczyciela!

Wybrane fragmenty podręcznika Klucz do muzyki. Klasa 4 ................. 7
Analiza podstawy programowej ................................................... 23
Rozkład materiału. Klasa 4 ........................................................... 26
Plan wynikowy. Klasa 4 ................................................................ 31
Scenariusze lekcji z kartami pracy. Klasa 4. Rozdział 5 ...................... 33
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Polski

NDUQDZDï
.DUQDZDïWRF]DV]DEDZEDOöZLbPDVNDUDG'DZQLHME\ï\RQHQLH
]Z\NOHRND]DïH1DSU]\VWURMRQHVDOHZNUDF]DOLJRĂFLHZbZ\WZRU
Q\FKVWURMDFK3DQQ\PLDï\RND]MÚSR]QDÊNDQG\GDWöZQDPÚĝD
SDQRZLH]DELHJDOLRbPLHMVFDZbNDUQHWDFK1QDMSLÚNQLHMV]\FKGDP
=DEDZ\RGE\ZDï\VLÚQLHW\ONRQDGZRUDFKV]ODFKHFNLFKLbZbGR
PDFK]DPRĝQ\FKPLHV]F]DQ5öZQLHZHVRïREDZLRQRVLÚQDZVL
]D]Z\F]DMZbNDUF]PLH3U]\GěZLÚNDFKFKïRSVNLHMNDSHOLWDñF]RQR
UR]PDLWHWDñFHFKDUDNWHU\VW\F]QHGODGDQHMRNROLF\
$UW\VW\F]QHRSUDFRZDQLDWDñFöZOXGRZ\FK]QDMG]LHP\ZbWZöU
F]RĂFLZLHOXSROVNLFKNRPSR]\WRUöZ8WZRU\WHRSDUWHQDFKDUDN
WHU\VW\F]Q\FKWDQHF]Q\FKU\WPDFKLbPHORGLDFKVÈSU]H]QDF]RQH
JïöZQLHGRVïXFKDQLD
KarnetE\ïWRQRWHVLN]DELHUDQ\SU]H]GDP\QDEDO6ïXĝ\ïGRZSLV\ZDQLD
NROHMQRĂFLWDñFöZLbWDQFHU]\
1

0LFKDï6WDFKRZLF]
7DQLHFZNDUF]PLH

12

12

=bF]DVHPQLHNWöUHWDñFHOXGRZH]DZÚGURZDï\]bFKïRSVNLFKL]E
QDVDORQ\.LOND]\VNDïRSRSXODUQRĂÊZbFDï\PNUDMXLbRWU]\PDïR
miano WDñFöZQDURGRZ\FK6ÈWRSRORQH]PD]XUREHUHN
NXMDZLDNLbNUDNRZLDN

.XMDZLDN

3RORQH]
2EHUHN

.UDNRZLDN

0D]XU

13
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3RORQH]

Warto
ZLHG]LHÊ

Rytm poloneza pojawia
VLÚZbNROÚGDFK
SRFKRG]ÈF\FKVSU]HG
RNRïRODW1LHNWöUH
QDSHZQR]QDV]6ÈWR
]L,
QDSU]\NïDG%öJVLÚURG
:bĝïRELHOHĝ\

Chodzony, pieszy, powolny, taniec wielki – to nazwy ludowych
WDñFöZ]bNWöU\FKZ\ZRG]LVLÚSRORQH]7DñFHWHDbZïDĂFLZLH
XURF]\VWHSRFKRG\ZbSDUDFK]HĂSLHZHPE\ï\GDZQLHMF]ÚĂFLÈ
ZHVHOD3LHUZV]HZ]PLDQNLRbSRORQH]LHSRFKRG]È]bSRF]ÈWNX
;9,,ZLHNX:bGDZQ\FKF]DVDFKQDOHĝDïRQGRGZRUVNLHJRFHUH
PRQLDïX.RURZöGSURZDG]RQ\SU]H]QDM]QDNRPLWV]ÈSDUÚSU]H
FKRG]LïSU]HGNUöOHPSRVXZLVW\PGRVWRMQ\PNURNLHP:bFLÈJX
QDVWÚSQ\FKVWXOHFLSRORQH]DWDñF]RQRSRGF]DVZLHOXZDĝQ\FK
XURF]\VWRĂFLF]ÚVWRQDLFKRWZDUFLH
Tempo SRORQH]D jest XPLDUNRZDQHDbFKDUDNWHUGRVWRMQ\
3
ibXURF]\VW\7DQLHFMHVWXWU]\PDQ\ZbPHWUXP 4 .

Polonez rycerski
,
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muzyka: .DURO.XUSLñVNLVïRZD-DQ1HSRPXFHQ.DPLñVNL

Szesnastka

.DURO.XUSLñVNLĝ\ïQDSU]HïRPLH;9,,,Lb;,;ZLHNX
F]\OLZHSRFHNODV\F\]PX%\ïNRPSR]\WRUHPSHGDJRJLHP
LbG\U\JHQWHPG\UHNWRUHP2SHU\Z:DUV]DZLH7HQZ\ELWQ\
WZöUFDRSHURZ\QDSLVDïZLHOHSLHĂQLSDWULRW\F]Q\FKLXWZRUöZ
LQVWUXPHQWDOQ\FK0X]\ND.DUROD.XUSLñVNLHJRE\ïDZ]RUHP
GODPïRGV]\FKNRPSR]\WRUöZPLQ6WDQLVïDZD0RQLXV]NL
L)U\GHU\ND&KRSLQD

7HNVWSLHĂQL3RORQH]U\FHUVNLGRVNRQDOHSRGNUHĂODFHFK\WHJRWDñFDLbWRZDU]\V]ÈFÈ
PXDWPRVIHUÚ

1.3RGDMQD]ZÚXURF]\VWHJREDOXNWöU\UR]SRF]\QDVLÚSRORQH]HP
2.6SöMU]QDREUD]:RMFLHFKD.RVVDND=ZUöÊXZDJÚMDNGRVWRMQLHLXURF]\ĂFLH
Z\JOÈGDMÈQDQLPWDQFHU]H

1. Gdy człek w taniec polski stanie,
wąs podkręci, tupnie nogą,
pierś mu rośnie – hej! mospanie1 –
już jest zdrowszy, już mu błogo!
Śmiałym krokiem wolno płynie,
jak wrzeciono się nie kręci;
w rączkę cmoknie swą boginię
i oświadczy serca chęci.
Męstwo w sercu, śmiałość w słowie,
laur2 na skroni, kord3 przy boku,
w tej postawie szli ojcowie,
taki taniec wart widoku.
2. Hej! mospanie, gdy w dłoń klasnę,
wkoło damy się wywinę,
wtedy czując godność własną,
mam po temu krok i minę.
Bez urazy powiem śmiało:
Nie w smak dla mnie wasze mody.
Gdzież te uczty, gdzież te gody?
– Nie tak dawniej to bywało…
1
2

:RMFLHFK.RVVDN3RORQH]

MospanieļGDZQDIRUPDJU]HF]QRĂFLRZDG]LĂSRZLHP\SRSURVWXķSURV]ÚSDQDĵ
LaurļF]\OLZLHQLHF]bOLĂFLGU]HZDODXURZHJRļMHVWV\PEROHPVXNFHVX]Z\FLÚVWZD3 .RUGWRNUöWNLPLHF]
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7RVÈV]HVQDVWNLSLVDQHZbUöĝQ\VSRVöE

i pauza szesnastkowa:

6]HVQDVWNLWRQDMNUöWV]HZDUWRĂFLU\WPLF]QHVSRĂUöGW\FKNWöUH
znasz.

6]HVQDVWNLVÈREHFQHWDNĝHZbFKDUDNWHU\VW\F]Q\FKU\WPDFK
poloneza.
.

3.:\NODV]F]SRORQH]RZHU\WP\LbSRVWDUDMVLÚMH]DSDPLÚWDÊ
4.=QDMGěZbQXWDFKSLRVHQNLFKDUDNWHU\VW\F]QHU\WP\SRORQH]D
Fryderyk Chopin, 3RORQH]$GXU3RVïXFKDMMDN&KRSLQZSOöWïU\WP\
QDV]HJRQDURGRZHJRWDñFDZbVZRMÈPX]\NÚ=ZUöÊXZDJÚ]bLOX
F]ÚĂFLMHVW]EXGRZDQ\WHQXWZöU&]\NWöUDĂ]bQLFKVLÚSRZWDU]D"
3RVïXFKDMSRORQH]DZZ\NRQDQLXNDSHOLOXGRZHM

16

16

5.8VWDZFLHVLÚSDUD]DSDUÈZNRURZRG]LHL]DWDñF]FLH
poloneza:
*G\F]ïHNZWDQLHFSROVNLVWDQLH… – korowód przez
ĂURGHNVDOL
SLHUĂPXURĂQLHļKHMPRVSDQLH… – korowód
UR]FKRG]LVLÚQDERNLļSDUDZSUDZRSDUDZOHZR
3RGRMĂFLXQDW\ïVDOLXVWDZFLHVLÚF]ZöUNDPL
¥PLDï\PNURNLHPZROQRSï\QLH… – czwórki przez
ĂURGHNVDOL
ZUÈF]NÚFPRNQLHVZÈERJLQLÚĮļUR]HMĂFLHNROXPQ
ļF]ZöUNLUR]ïÈF]DMÈUÚFHLSDU\UR]FKRG]ÈVLÚQDERNL
0ÚVWZRZVHUFXĂPLDïRĂÊZVïRZLH... – tunel;
ZWHMSRVWDZLHļGDOV]\FLÈJWXQHOX

.UDNRZLDN
.UDNRZLDNZ\ZRG]LVLÚ]bRNROLF.UDNRZD0LHV]NDñF\W\FK
]LHPQD]\ZDOLJRGDZQLHMWDñFHPVXZDQ\PPLMDQ\P
SU]HELHJDQ\PFRZLÈ]DïRVLÚ]bFKDUDNWHU\VW\F]Q\PLGOD
niego figurami.
:bNUDNRZLDNXSDU\WDñF]ÈMHGQD]DGUXJÈNURNLHP
GRVXZDQ\P7DQFHU]HZ\NRQXMÈSRGVNRNL
SU]\WXS\KRïXEFHLbNURNLNU]HVDQH

Warto
ZLHG]LHÊ

3RZVWDïRZLHOHSLHĂQLRS
DUW\FK
QDU\WPDFKNUDNRZLDND
1DMEDUG]LHM]QDQHWR
.UDNRZLDF]HNMHGHQ, Barto
szu,
Bartoszu i 3ï\QLH:LVïD
Sï\QLH

7HPSRWHJRWDñFDMHVWĝ\ZHDbPX]\NDZHVRïD
LbVNRF]QD. Metrum krakowiaka to 24. 1DMF]ÚĂFLHM
SRZWDU]DMÈVLÚU\WP\

6. :\NODV]F]U\WP\NUDNRZLDND=ZUöÊ
XZDJÚĝHSRMDZLDVLÚZbQLFKV\QNRSD
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Krakowiacy zawadiacy

muzyka7RPDV]6WUX]LNVïRZD6WDQLVïDZ.DUDV]HZVNL

,
,

,

,

Kontusz ļF]ÚĂÊGDZQHJRVWURMXPÚVNLHJR25RJDW\ZNDļF]DSND]UHJLRQXNUDNRZVNLHJR]F]WHUHPDURJDPL
&\URJUDIļXPRZD]GLDEïHPRGXV]Ú4 Bona ļĝRQDNUöOD=\JPXQWD6WDUHJR5 .UXĝJDQNLļGïXJLNRU\WDU]]ILODUDPL
6
Arrasy ļWNDQHREUD]\7 Pasta ļSRZïRVNXPDNDURQ8 /DVDJQH F]\WDMOD]DQLH ļW\SZïRVNLHJRPDNDURQX
1
3
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Ref. Krakowiacy zawadiacy,
do zabawy każdy rusza,
choć nad głową pióro pawie,
ogon sterczy spod kontusza1,
czapka rogatywka2
zamiast kapelusza,
w każdym krakowiaku
jest rogata dusza!
1. Zacny pan Twardowski,
czarodziej z Krakowa,
diabłu sprzedał duszę,
długo się targował!
Pan Twardowski na kogucie,
w jednym kapciu, w drugim bucie,
diabli go złapali,
cyrograf 3 czytali,
do piekła go brali,
na Księżyc im uciekł!
A gdy Bona4 przyjechała,
cały Kraków zmienić chciała!
Zbuduj, mężu, gród krakowski
nowoczesny, w stylu włoskim!
Zbuduj Wawel z krużgankami5
ozdobiony arrasami6,
piękne włoskie kamienice
a dla kupców – sukiennice!

2. A królowa Bona,
Zygmuntowa żona,
do naszej ojczyzny
nawiozła włoszczyzny!
Zajadamy od tej pory
pomidory, kalafiory,
zamiast polskiej rzepy
jemy kalarepy,
selery i pory
jemy od tej pory!
Jemy też na drugie danie
pizzę, pastę7 i lasagne8,
tutti frutti9 i spaghetti
serpentyny i confetti10,
wstążki w gniazdka zawijane,
nitki proste i łamane,
pyszne włoskie makarony
w darze od królowej Bony!

7XWWLIUXWWLļPLHV]DQNDRZRFöZOXELQQ\FK
U]HF]\GRMHG]HQLD10 &RQIHWWLļPLQLDWXURZHĂFLQNL
SDSLHUXUR]V\S\ZDQHZSRZLHWU]XSRGF]DV]DEDZ
9
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7RFLHNDZH

Z

a panowania króla Zygmunta Starego i jego żony Bony Polska
była rozległym i bogatym państwem. Poziom nauki i kultury stawiały nasz kraj w czołówce europejskiej. Miasta stawały
się coraz piękniejsze, w architekturze ukształtował się polski styl
renesansowy. Poeci i pisarze zaczęli sięgać do rodzimego języka,
zamiast łaciny. Król Zygmunt Stary natomiast był wielkim miłośnikiem muzyki, dlatego dwór wawelski pełen był muzyków.
Czasy potęgi Polski nazwano „złotym wiekiem”.

auzyczna
Zabaw
m
6PDF]QDZïRV]F]\]QD

'R]DEDZ\EÚG]LHSRWU]HEQDZïRV]F]\]QDNLONDPDUFKZLVHOHUöZSRUöZ
NDODUHSLSRPLGRUöZ
=F]WHUHFKZDU]\ZMHGQDRVREDXNïDGDGRZROQ\Z]öUZZLGRF]Q\PGOD
ZV]\VWNLFKPLHMVFX3R]RVWDOLPöZLÈU\WPLF]QLHQD]Z\ZDU]\ZLNODV]F]È
SRZVWDï\U\WPQDSU]\NïDG

/XGRPLU5öĝ\FNL .UDNRZLDN]bEDOHWX3DQ7ZDUGRZVNL:\REUDě
VRELHNUDNRZVNL5\QHN]DSHïQLRQ\NïöFÈF\PLVLÚ]DZ]LÚFLHSU]HNXS
kami. Halabardnicy1QDSUöĝQRSUöEXMÈMHXVSRNRLÊ1DJOHJG]LHĂ
]bWïXPXZ\ïDQLDVLÚODMNRQLNLUR]OHJDMÈVLÚGěZLÚNLZHVRïHMPHORGLL
3RVïXFKDMNUDNRZLDNDZZ\NRQDQLXNDSHOLOXGRZHM
1
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+DODEDUGQLF\WRVWUDĝQLF\X]EURMHQLZbKDODEDUG\F]\OLGïXJLHZïöF]QLH]bWRSRUDPL

=RVWDñ wirtuozem
3ï\QLH:LVïDSï\QLH

melodia ludowa

7. Do melodii 3ï\QLH:LVïDSï\QLH]DWDñF]FLHNUDNRZLDND3U]\
NDĝGHM]ZURWFHZ\NRQDMFLHGZLHILJXU\-HĂOL]QDFLHLQQHILJXU\
WHJRWDñFDļSRNDĝFLHMHZNODVLH0RĝHVDPLVWZRU]\FLHSU]HELHJ
XNïDGXWDQHF]QHJR"
8VWDZFLHVLÚZSDUDFKMHGQD]DGUXJÈQDREZRG]LHNRïD
3ï\QLH:LVïDSï\QLHļFZDïGRSU]RGXSDUD]DSDUÈ
$GRSöNLSï\QLH „drobna kaszka” w parze.
3ï\QLH:LVïDSï\QLHļFZDïERNLHP
ZGZöFKNöïHF]NDFKļFKïRSF\
ZĂURGNXG]LHZF]\Q\
QD]HZQÈWU]
$GRSöNLSï\QLHļFKïRSLHF
NOÚNDQDNRODQRG]LHZF]\QD
SRGVNRNDPLJRRNUÈĝD
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Nasze dzieje, nasza tradycja
Krakowskie legendy

K

7UÚEDF]JUDMÈF\KHMQDïPDULDFNL

raków – jedno z naszych najstarszych miast – ma długą i ciekawą historię. O jego najdawniejszych dziejach
opowiadają podania i legendy. Zabawny tekst piosenki
Krakowiacy zawadiacy, w pierwszej zwrotce nawiązuje do
legendy o Panu Twardowskim. Z kolei zamieszczona tu
ilustracja Smoka Wawelskiego łączy się z inną krakowską
legendą. Ciekawa jest także historia hejnału rozbrzmiewającego z wieży krakowskiego kościoła Mariackiego. W XIII
wieku Polskę zaatakowali Tatarzy. Ich wojska zbliżały się
do murów Krakowa. Najeźdźców zobaczył trębacz dyżurujący na wieży mariackiej. Zaczął grać hejnał, by ostrzec
mieszkańców przed nadchodzącym niebezpieczeństwem,
melodia jednak nagle się urwała! To jedna z tatarskich
strzał trafiła grającego trębacza. Na pamiątkę tego zdarzenia grany dzisiaj co godzinę hejnał milknie w tym samym
miejscu, w którym ucichł prawie osiemset lat temu.
8. =DJUDMFLHPHORGLÚKHMQDïXQDGRZROQ\PLQVWUXPHQFLH
.URSNDQDGQXWÈoznacza VWDFFDWR, czyli takie zagranie
GěZLÚNöZE\EU]PLDï\NUöWNRLE\ï\RGHUZDQHRGLQQ\FK

9. 1DVWURQLHSRGUÚF]QLND]DPLHV]F]RQRIRWRJUDILÚ
&]\ZLHV]MDNQD]\ZDVLÚSU]HGVWDZLRQDWDPSRVWDÊ
L]MDNÈNUDNRZVNÈOHJHQGÈMHVW]ZLÈ]DQD"

10.3RVWDUDMVLÚGRZLHG]LHÊF]\PLHMVFRZRĂÊOXERNROL
FDZbNWöUHMPLHV]NDV]PDVZRMÈOHJHQGÚDOERKLVWRULÚ
RSRZLDGDMÈFÈRbMDNLPĂFLHNDZ\P]GDU]HQLX]bGDOHNLHM
SU]HV]ïRĂFL
6PRNZDZHOVNL
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Analiza podstawy programowej

ANALIZA PODSTAWY PROGRAMOWEJ DO MUZYKI
DLA KLAS IV–VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Z 14 LUTEGO 2017 ROKU

Ramowy plan nauczania muzyki w szkole podstawowej przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej przeZLGXMHQDVWÚSXMÈF\XNïDGJRG]LQRZ\

Klasa

IV

V

VI

VII

Liczba godzin w tygodniu

1

1

1

1

Z SRZ\ĝV]HJR]HVWDZLHQLDZ\QLNDĝHQDXF]DQLHPX]\NL]DP\NDVLÚw 4 godzinach w FDïHMHGXNDFML'\UHNWRUV]NRï\
PD HZHQWXDOQLH PRĝOLZRĂÊ GRGDQLD  JRG]LQ\ QD PX]\NÚ OXE SODVW\NÚ QS w NODVLH 9,,, 'RW\FKF]DV QD PX]\NÚ
E\ï\SU]H]QDF]RQHJRG]LQ\w szkole podstawoweji i JRG]LQDw JLPQD]MXP3RQDGWROHNFMHPX]\NLw gimnazjum
X]XSHïQLDï\]DMÚFLDIDNXOWDW\ZQHļGRZ\ERUXw OLF]ELHJRG]LQW\JRGQLRZRQDSR]LRPLH,,,HWDSXHGXNDF\MQHJR
Z SRUöZQDQLDGRW\FKF]DVRZ\FKVLDWHNJRG]LQSU]H]QDF]RQ\FKQDPX]\NÚw szkole podstawowej i gimnazjum z QRZÈ
SRGVWDZÈSURJUDPRZÈZ\QLNDĝHJRG]LQRERZLÈ]NRZ\FKSR]RVWDQLHW\OHVDPR.RU]\VWQLHMEÚG]LHw W\FKV]NRïDFK
w NWöU\FKG\UHNWRUGRGDQDPX]\NÚJRG]LQÚ:öZF]DVOLF]EDJRG]LQWHJRSU]HGPLRWXZ]URĂQLHGRi EÚG]LHo goG]LQÚZLÚNV]DQLĝGRW\FKF]DV-HGQDNz GUXJLHMVWURQ\QRZDSRGVWDZDSURJUDPRZDQLHSU]HZLGXMHJRG]LQW\JRGQLRZR]DMÚÊIDNXOWDW\ZQ\FKNWöUHX]XSHïQLDï\NV]WDïFHQLHPX]\F]QH
:SRQLĝV]\P]HVWDZLHQLXSRUöZQDQRSURSR]\FMHQRZHMSRGVWDZ\SURJUDPRZHMz ]DSLVDPLWHMRERZLÈ]XMÈFHMGRW\FKF]DV1DZVWÚSLHZ\SDGDVWZLHUG]LÊĝHQRZDSRGVWDZDSURJUDPRZDMHVWEDUG]LHMV]F]HJöïRZDOHF]QLHZSURZDG]D
UHZROXF\MQ\FK]PLDQ,QDF]HMSRU]ÈGNXMHXPLHMÚWQRĂFL]GRE\ZDQHSU]H]XF]QLDi wprowadza zapisy z zakresu wiedzy
o NXOWXU]HPX]\F]QHM

Dotychczasowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa z 14 lutego 2017 r.

1. Struktura i forma podzielona na dwa obszary:
I) obejmuje wymagania ogólne i wyznacza cele
kształcenia;
II) wyznacza cele szczegółowe, czyli treści nauczania
podzielone na trzy obszary działań ucznia: odbiór,
tworzenie wypowiedzi oraz analiza i interpretacja,
zapisane językiem operacyjnym w punktach.

1. Struktura i forma opiera się na tych samych założeniach, lecz jest
nieco inaczej sformułowana. Treści nauczania zapisane są w punktach,
ale zostały podzielone według czterech form działalności muzycznej
ucznia.

2. Cele kształcenia – wymagania ogólne ujęte w trzech
punktach są ukierunkowane na: odbiór, tworzenie
wypowiedzi oraz analizę i interpretację tekstów kultury,
sformułowane w języku wymagań ogólnych.

2. Cele kształcenia – wymagania ogólne również podzielono na trzy
obszary, ale nadano im inne znaczenie, a mianowicie:
a) ekspresja twórcza i doskonalenie umiejętności muzycznych,
b) język muzyczny i twórcze działania,
c) narodowe i światowe dziedzictwo kulturowe w ujęciu historycznym,
ze zwróceniem uwagi na wiedzę ucznia w tym zakresie.
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Dotychczasowa podstawa programowa

Nowa podstawa programowa z 14 lutego 2017 r.

3. Treści nauczania – wymagania szczegółowe podzielono
na trzy obszary: odbiór wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi
oraz analiza i interpretacja tekstów kultury. Wyszczególnione
językiem operacyjnym wymagania zawarto w punktach:
co uczeń śpiewa, gra, rozpoznaje, porządkuje, odtwarza,
tworzy itp.
a) Różne kompetencje przyporządkowano danej
twórczej formie i sformułowano w języku wymagań
szczegółowych.
b) W wymaganiach szczegółowych brak zapisu o zakresie
zdobytej wiedzy ucznia dotyczącej kultury, historii
muzyki – zarówno w szkole podstawowej,
jak i w gimnazjum.
c) Zakres znajomości pojęć, terminów muzycznych
oraz innych wiadomości dostosowany do wieku
i możliwości ucznia.

3. W wymaganiach szczegółowych (treściach nauczania) poszczególnym
punktom (treściom zawartym w wymaganiach ogólnych)
przyporządkowano umiejętności, jakie zdobywa uczeń w zakresie
śpiewu, gry na instrumentach, ruchu przy muzyce oraz słuchania
i percepcji muzyki. Zatem treści nauczania podzielono na cztery
kategorie i przyporządkowano czterem podstawowym formom
aktywności muzycznej ucznia.
3a. W zakresie poszczególnych form aktywności muzycznej ucznia
przypisano określone działania twórcze.
3b. Po reformie oświaty 1 godzinę muzyki z gimnazjum przeniesiono
do klasy VII szkoły podstawowej. W konsekwencji zmieniono zakres
materiału nauczania w szkole podstawowej. W następstwie tych zmian
trzeci punkt wymagań ogólnych otrzymał brzmienie: Wiedza o kulturze
muzycznej, narodowym i światowym dziedzictwie kulturowym.
Powyższa zmiana doprowadziła do określenia wymagań z tego zakresu.
Pojawiły się zatem zapisy, że uczeń: zna repertuar kulturalnego
człowieka, zna i wymienia instytucje upowszechniające kulturę
w Polsce i na świecie, śledzi wydarzenia artystyczne itd.
Wymagania sformułowano w 9 punktach. Tylko niektóre z tych
priorytetów znalazły swój zapis w poprzedniej podstawie programowej,
ale w mocno zawężonym zakresie; dotyczyło to m.in. znajomości
instytucji upowszechniających kulturę muzyczną w regionie
i w kraju. Obecny zapis rozszerza zakres wiedzy ucznia o najważniejsze
instytucje i wydarzenia na świecie. W tym obszarze mocno
zaakcentowano osobiste uczestnictwo ucznia w różnych działaniach
artystycznych i zaangażowanie w nie. Zmusza go to do kreatywnej
postawy.
3c. Wraz z wydłużeniem okresu nauczania muzyki w szkole podstawowej
rozszerzony zakres materiału dotyczy terminów muzycznych,
a zwłaszcza historii muzyki. Uczeń ma poznać chronologicznie
rozwój muzyki od średniowiecza do współczesności, umieć
wskazać kompozytorów reprezentatywnych dla poszczególnych
okresów.

4. Warunki realizacji dostosowane do przedmiotu
wraz z określeniem wyposażenia w podstawowy
sprzęt:
 instrumenty melodyczne i perkusyjne;
 sprzęt do odtwarzania, nagrywania i nagłośnienia
dźwięku wraz z komputerem i dostępem do internetu;
 podstawowa biblioteka muzyczna i fonoteka

4. Określając warunki, stwierdzono, że zajęcia z muzyki zaleca się
przeprowadzać w pracowni wyposażonej w odpowiedni sprzęt.
Nowością w stosunku do poprzednich zaleceń jest wyposażenie
pracowni dodatkowo w:
 tablicę z pięciolinią, rzutnik multimedialny
i ekran lub tablicę multimedialną;
 plansze dydaktyczne (papierowe lub multimedialne);
 oprogramowanie komputerowe, np. edytor tekstu muzycznego,
obróbki cyfrowej dźwięku, ministudio muzyczne.
Lekcje muzyki mogą być uzupełniane innymi formami zajęć
poprzez uczestnictwo w różnych koncertach, przeglądach,
festiwalach, konkursach muzycznych, jak również współtworzenie
prezentacji imprez muzycznych, udział w projektach
interdyscyplinarnych itp.
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Podsumowanie:
=HZ]JOÚGXQDVSHF\ğNÚSU]HGPLRWXQRZDSRGVWDZDSURJUDPRZDQLHZSURZDG]DUHZROXF\MQ\FKUR]ZLÈ]Dñ=DFKRZXMHZV]\VWNLHGRW\FKF]DVRZHSUDNW\F]QHIRUP\PX]\F]QHMDNW\ZQRĂFL G]LDïDOQRĂFL XF]QLDXMPXMÈFMHw czterech
]DNUHVDFK
0DWHULDïU]HF]RZ\MHVWVXPÈGRW\FKF]DVRZ\FKWUHĂFLz muzyki z ]DNUHVXV]NRï\SRGVWDZRZHMi JLPQD]MXP
:QRZHMSRGVWDZLHSURJUDPRZHMOLF]EDXPLHMÚWQRĂFLPX]\F]Q\FKXF]QLDw stosunku do poprzedniej podstawy proJUDPRZHMSR]RVWDMHQDW\PVDP\PSR]LRPLH
:SXQNFLH,,QUX]XSHïQLRQROLVWÚNRPSR]\WRUöZo .DUROD6]\PDQRZVNLHJR
1RZRĂFLÈw QRZHMSRGVWDZLHSURJUDPRZHMMHVW]DSLVGRW\F]ÈF\ZLDGRPRĂFLNWöUHXF]HñSRZLQLHQSRVLÈĂÊz zakresu
historii muzyki i NXOWXU\PX]\F]QHM
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Szkoła podstawowa 4–8

Rozkład materiału do klasy 4
Nr
lekcji

Temat lekcji

Zagadnienia i materiały dydaktyczne

1

Czym jest
muzyka?

• Wiersz E. Zawistowskiej Muzyka, czym może być?
• Dźwięki otaczającego świata
• Piosenka A ja patrzę, a ja słucham (K. Kwiatkowska, D. Gellner)
• Krzysztof Penderecki Fluorescencje
• Efekty dźwiękowe
• Zabawa Obrazek muzyczny
• P s. 9–13

2

W krainie
kontrastów

• Kontrasty muzyczne: wysoko-nisko, głośno-cicho, szybko-wolno
• Sopran i bas
• Piosenki A ja patrzę, a ja słucham (K. Kwiatkowska, D. Gellner) oraz Na cztery i na sześć (K. Kwiatkowska, D. Gellner)
• Edvard Grieg Peer Gynt cz. VII Powrót do domu, Wolfgang Amadeus Mozart Aria Królowej Nocy z opery
Czarodziejski ﬂet i Aria Figara z opery Wesele Figara
• Zabawy muzyczne Kropki i kropeczki, Szybko-wolno, Krótko-długo, Koncert na dwa psy
• P s. 12, 14–17

3

Struny
i smyczki

• Instrumenty strunowe – właściwości strun, pudło rezonansowe
• Skrzypce i kontrabas
• Piosenka Na cztery i na sześć (K. Kwiatkowska, D. Gellner)
• Léo Delibes Pizzicato z baletu Sylwia, C. Saint-Saëns Słoń z cyklu Karnawał zwierząt
• P s. 17, 22–23
• Plansze Instrumenty strunowe

4

Dookoła
jest rytm

• Puls w muzyce
• Ćwierćnuty i ósemki
• Piosenki Na cztery i na sześć (K. Kwiatkowska, D. Gellner) oraz Pałacyk Michla (anonim, J. Szczepański)
• Pieśni patriotyczne
• P s. 17–21, 24–25
• Plansza Rytm i metrum

5

Spytaj,
usłyszysz
odpowiedź

• Poprzednik i następnik
• Piosenka Już październik (mel. ludowa z Bałkanów, P. Smoczyński)
• Gama C-dur
• P s. 26–27, 31
• Plansze Budowa utworu i Melodia

6

Kolory jesieni

• Nastrój w muzyce
• Piosenki To już jesień (mel. rumuńska, P. Smoczyński) oraz Już październik (mel. ludowa z Bałkanów, P. Smoczyński)
• U. Smoczyńska Jesienne granie oraz J.S. Bach Musette – do grania
• Zabawa Jesienna kompozycja dla całej klasy
• P s. 27–30, 32–33

AUTORZY: Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
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Nr
lekcji

Temat lekcji

Szkoła podstawowa 4–8

Zagadnienia i materiały dydaktyczne

7

Muzyka na
wielu strunach

• Instrumenty strunowe uderzane – fortepian
• Fryderyk Chopin – najsłynniejszy polski pianista i kompozytor
• Fryderyk Chopin Preludium e-moll, Wolfgang Amadeus Mozart(?) Bułka z masłem
• Zabawy Duet na czarnych klawiszach, Wskaż c!
• P s. 34–35
• Plansze Instrumenty strunowe uderzane

8

Święto
Niepodległości
– 11 listopada

• Polski hymn narodowy i inne pieśni patriotyczne
• Mazurek Dąbrowskiego (anonim, J. Wybicki) i pieśń Przybyli ułani pod okienko (mel. ludowa, F. Gwiżdż)
• Film Od „Pieśni Legionów” do hymnu
• P s. 36–37, 50–51
• Plansze Polski hymn państwowy

9

W naszej kuchni
wszystko gra

• Piosenka W kuchni (W. Sołtysik, U. Smoczyńska)
• Synkopa
• Ostinato
• Zabawy Grająca kuchnia oraz Szklana muzyka
• P s. 38–42

10

Nasze
instrumenty

• Piosenka Mam tam-tam (S. Marciniak, E. Zawistowska)
• Cała nuta
• Szkolne instrumentarium
• Zabawy Echo rytmiczne i Rytmiczny przekładaniec
• Partyturka do piosenki O kina daiko
• Samba
• P s. 42–49
• ew. Plansze Instrumenty perkusyjne melodyczne i Instrumenty perkusyjne niemelodyczne
• ew. ﬁlm Funga alaﬁa

11

Zapas muzyki
na zimę

• Piosenka Zła zima (Z.Noskowski, M. Konopnicka)
• Leopold Mozart Jazda saniami
• Kropka z prawej strony nuty
• Formy muzyczne AB, ABA
• Zabawa Kot na płocie
• P s. 52–55
• ew. Plansze Budowa utworu

12

Muzyka
z krzyżykiem
i bemolem

• Znaki chromatyczne (krzyżyk, bemol, kasownik)
• Piosenki Zła zima (Z. Noskowski, M. Konopnicka)
• Kolędy do grania na instrumentach
• P s. 53, 56–58
• ew. Plansze Melodia

13

W oczekiwaniu
na świąteczne
wieczory

• Tradycje świąteczne – pastorałki i kolędy
• Pastorałka Jam jest dudka (anonim)
• P s. 59–61

AUTORZY: Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
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Nr
lekcji

Temat lekcji

Szkoła podstawowa 4–8

Zagadnienia i materiały dydaktyczne

14

Poloneza czas
zacząć

• Polskie tańce narodowe
• pieśń Polonez rycerski [P s. 66-67];
• nagranie Poloneza rycerskiego
• Artystyczne opracowanie tańca
• polonez w wykonaniu kapeli ludowej [słuchanie nagrania]
• Fryderyk Chopin Polonez A-dur [słuchanie nagrania];
• ew. plansza demonstracyjna Polskie tańce narodowe – Polonez
• P s. 64–67;

15

Pójdźmy razem
w korowodzie

• Szesnastki i pauza szesnastkowa
• Rytmy poloneza
• Podstawowe kroki i ﬁgury taneczne poloneza
• Pieśń Polonez rycerski [P s. 66–67],
• Nagranie Poloneza rycerskiego [CD],
• Podręcznik s. 68–69
• ew. Plansza demonstracyjna Polskie tańce narodowe – Polonez

16

Hej, krakowski
grają taniec!

• Charakterystyczne cechy i rytmy krakowiaka
• Synkopa
• piosenka Krakowiacy zawadiacy [P s. 70–71]
• nagranie piosenki i akompaniament do piosenki Krakowiacy zawadiacy [CD]
• Podręcznik s. 69–74
• ew. Plansza demonstracyjna Polskie tańce narodowe – Krakowiak

17

Krakowskie
legendy

• Piosenka Krakowiacy zawadiacy [P s. 70–71];
• Akompaniament do piosenki Krakowiacy zawadiacy [CD];
• P s. 70–74;
• Plansza demonstracyjna Polskie tańce narodowe – Krakowiak;
• Ludomir Różycki Krakowiak z baletu Pan Twardowski [CD];
• Krakowiak ludowy [CD];
• Płynie Wisła, płynie [P s. 73, CD akompaniament do grania];
• Płynie Wisła, płynie [P s. 73, CD akompaniament do tańczenia];
• Wiązanka melodii krakowskich [CD];
• Nagranie hejnału mariackiego [CD];
• Karta pracy: Krakowskie legendy
• Kroki i ﬁgury taneczne krakowiaka

18

Fryderyk
Chopin
– kompozytor
sercu najbliższy

• Dzieciństwo i młodość kompozytora
• Rozmowa z fortepianem (U. Smoczyńska, D. Gellner)
• Utrwalenie wiadomości o fortepianie
• Fryderyk Chopin Polonez g-moll, Mazurek E-dur
• P s. 79–83
• ﬁlm Fryderyk Chopin

AUTORZY: Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
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Nr
lekcji

Temat lekcji

Szkoła podstawowa 4–8

Zagadnienia i materiały dydaktyczne

19

W podróży
z Chopinem

• Hulanka (F. Chopin, S. Witwicki)
• Życie i twórczość najwybitniejszej postaci polskiej kultury muzycznej
• Miejsca związane z Fryderykiem Chopinem
• Fryderyk Chopin Etiuda c-moll, Polonez A-dur, Polonez g-moll
• F. Chopin Preludium Des-dur (fragment) do grania
• P s. 84–87
• ﬁlm Fryderyk Chopin

20

Wiosna tuż,
tuż…

• Piosenka Kiedy przyjdzie wiosna? (M. Małecki, E. Szeptyńska)
• Coda i mormorando
• P s. 88–91

21

Cztery smyki

• Piosenka Kiedy przyjdzie wiosna? (M. Małecki, E. Szeptyńska)
• Rodzina instrumentów strunowych smyczkowych
• Kwartet smyczkowy
• Zoltan Kodaly Harry Janos, Camille Saint-Saëns Łabędź z cyklu Karnawał zwierząt, Franz Schubert IV część
Kwartetu Es-dur
• P s. 90–91, 94–95
• ew. Plansze Instrumenty strunowe smyczkowe

22

Klucze
i kluczyki

• Piosenka Złoty kluczyk (S. Marciniak, B. Lewandowska)
• Przedtakt
• Zabawa Grające klucze
• P s. 92–93

23

Wiosenne
tradycje

• Piosenki Złoty kluczyk (S. Marciniak, B. Lewandowska), Kłania się Marzanka (anonim), Kogucik (anonim)
• Wiosenne zwyczaje
• Zabawa Wypędzanie zimy
• P s. 93, 96–99

24

Wiosna pełna
muzyki

• Muzyka ilustracyjna
• Piosenka W kurniku (W. Rudziński, S. Karaszewski)
• Wiersz J. Kulmowej Wiosenny wietrzyk
• Ludwig van Beethoven VI Symfonia „Pastoralna” fragment pt. Burza, Ludwig van Beethoven Oda do radości, inne
przykłady muzyki ilustracyjnej, np. Łabędź Camille Saint-Saënsa, Bułka z masłem Wolfganga Amadeusa Mozarta (?)
• L. van Beethoven Oda do Radości (fragm.) – utwór do grania
• P s. 100–105

25

Nastroje
wiosenne

• Instrumenty strunowe szarpane – harfa
• Claude Debussy Arabeska; ew. nagrania innych utworów ilustracyjnych, np. Lot trzmiela Nikołaja Rimskiego-Korsakowa, Obrazki z wystawy Modesta Musorgskiego, Karnawał zwierząt Camille Saint-Saënsa, Symfonia dziecięca
cz. I Leopolda Mozarta
• A. Vivaldi Wiosna – utwór do grania
• P s. 105–106
• ew. Plansze Instrumenty strunowe szarpane i uderzane

AUTORZY: Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
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Szkoła podstawowa 4–8

Nr
lekcji

Temat lekcji

26

Muzyka ludowa

• Dzieło Oskara Kolberga
• Bogactwo polskiego folkloru
• P s. 107–109
• ew. Plansze Folklor Polski oraz Kapela ludowa

27

Trochę historii…
i „wielkie plany
dla każdej
mamy”

• Konstytucja 3 maja
• Pieśni patriotyczne
• Pieśń Witaj, majowa jutrzenko (anonim, R. Suchodolski) i piosenka Dzień Mamusi (J. Smoczyński, J. Holm)
• E. Grieg Poranek – utwór do grania
• P s. 110, 112–113, 118

28

Muzyka
w dobrej
formie

• Formy muzyczne AB, ABA, rondo
• Śpiew w kanonie
• Kanon Idzie wiosna, piosenka Dzień Mamusi (J. Smoczyński, J. Holm) i pieśń Witaj, majowa jutrzenko (anonim,
R. Suchodolski)
• Dmitrij Kabalewski Galop, Camille Saint-Saëns Słoń z Karnawału zwierząt, Severio Mercadante Rondo Russo
• P s. 111–115, ZĆ s. 74–75
• Plansze Budowa utworu

29

Marzenia
i życzenia

• Piosenka Pioseneczka o marzeniach (K. Kwiatkowska, Z. Książek)
• Edvard Grieg Poranek – utwór do grania
• P s. 116–118,

30

Wakacje
na sześciu strunach

• Piosenka Hej, lato, lato, lato (A. Markiewicz, K. Wodnicka)
• Kanon Lubię podróże (mel. tradycyjna, U. Smoczyńska)
• Instrumenty strunowe szarpane – gitara
• Utrwalenie wybranych wiadomości
• Jorge Morel Bossa in re
• P s. 119–122
• ew. Plansze Instrumenty strunowe szarpane i uderzane

31

Wyprawa na
morski brzeg

• Piosenka Hej, lato, lato, lato (A. Markiewicz, K. Wodnicka) i szanta Pacyﬁk (anonim, S. Klupś)
• P s. 120–121, 123–124

32

Na podhalańską nutę

• Piosenki: Hej, lato, lato, lato (A. Markiewicz, K. Wodnicka), Pacyﬁk (anonim, S. Klupś), W murowanej piwnicy (anonim)
• Muzyka podhalańska z przyśpiewką
• Co pamiętamy z lekcji muzyki – kwiz
• P s. 120–121, 123, 125–127

Zagadnienia i materiały dydaktyczne

AUTORZY: Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
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•
•
•
•

P s. 64–67;
Pieśń Polonez rycerski [P s. 66–67];
Nagranie Poloneza rycerskiego [CD];
Polonez w wykonaniu kapeli ludowej
[CD];
• Fryderyk Chopin Polonez A-dur [CD];
• Plansza demonstracyjna Polskie
tańce narodowe – Polonez;
• Karta pracy: Poloneza czas zacząć.

•
•
•
•

Podręcznik s. 68–69;
Pieśń Polonez rycerski [P s. 66–67];
Nagranie Poloneza rycerskiego [CD];
Plansza demonstracyjna Polskie
tańce narodowe – Polonez;
• Karta pracy: Pójdźmy razem
w korowodzie.

• P s. 69–72;
• Piosenka Krakowiacy zawadiacy
[P s. 70–71];
• Akompaniament do piosenki
Krakowiacy zawadiacy [CD];
• Plansza demonstracyjna Polskie
tańce narodowe – Krakowiak;

15. Pójdźmy razem
w korowodzie

16. Hej, krakowski
grają taniec!

Materiały
dydaktyczne

14. Poloneza czas
zacząć

Nr i temat lekcji
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• potraﬁ wymienić charakterystyczne
cechy krakowiaka,
• zna charakterystyczne rytmy
krakowiaka,
• utrwalił termin synkopa i niektóre
poznane wcześniej wartości rytmiczne,

• potraﬁ zanucić popularne melodie
w rytmie krakowiaka,
• umie wyklaskać charakterystyczne
rytmy krakowiaka
• umie zaśpiewać jedną zwrotkę piosenki
Krakowiacy zawadiacy

• umie zaśpiewać początkowy fragment
(8 taktów) 1. i 2. zwrotki pieśni Polonez
rycerski
• umie wyklaskać lub zagrać
na instrumencie perkusyjnym
charakterystyczne rytmy poloneza

• umie zaśpiewać początkowy fragment
(8 taktów) 1. zwrotki pieśni Polonez
rycerski
• rozumie relację czasową szesnastki
względem innych wartości rytmicznych
• zna symbol szesnastki i pauzy
szesnastkowej
• umie wskazać szesnastki w zapisie
nutowym
• umie wyklaskać proste rytmy
z szesnastkami
• zna charakterystyczne rytmy poloneza
• zna podstawowy krok poloneza i kilka
elementów układu tanecznego

•Stosowanie pojęć i terminów
muzycznych
•Odczytywanie rytmu z szesnastkami
• Korzystanie z multimedialnych źródeł
informacji o muzyce
• Odtwarzanie gestodźwiękami
prostych rytmów

• Stosowanie pojęć i terminów
muzycznych
• Odczytywanie rytmów krakowiaka
• Korzystanie z multimedialnych źródeł
informacji o muzyce

•umie wymienić nazwy polskich tańców
narodowych,
• umie krótko opowiedzieć, kim był Karol
Kurpiński,
• potraﬁ własnymi słowami opisać różnice
między polonezem ludowym
a artystycznym opracowaniem
poloneza,
• umie wyjaśnić znaczenie terminu
artystyczne opracowanie tańca

Wymagania ponadpodstawowe,
po zajęciach uczeń:

• zna nazwy polskich tańców narodowych,
• potraﬁ wymienić charakterystyczne
cechy poloneza,
• zna ze słuchu pieśń Polonez rycerski,
• zna postać Karola Kurpińskiego
• zna termin artystyczne opracowanie
tańca,

Wymagania podstawowe,
po zajęciach uczeń:

• Odczytywanie rytmu z szesnastkami
• Korzystanie z multimedialnych źródeł
informacji o muzyce
• Odtwarzanie gestodźwiękami
prostych rytmów
• Rozpoznawanie charakterystycznych
cech poloneza
• F. Chopin

Zagadnienia wg podstawy
programowej

Rozkład materiału z planem wynikowym dla klasy 4 (fragment)
Muzyka | Klucz do muzyki | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–8
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17. Krakowskie
legendy

Nr i temat lekcji

• P s. 70–74;
• piosenka Krakowiacy zawadiacy
[P s. 70–71]
• akompaniament do piosenki
Krakowiacy zawadiacy [CD];
• Plansza demonstracyjna Polskie
tańce narodowe – Krakowiak;
• Ludomir Różycki Krakowiak z baletu
Pan Twardowski [CD];
• Krakowiak ludowy [CD];
• Płynie Wisła, płynie [P s. 73, CD
akompaniament do grania];
• Płynie Wisła, płynie [P s. 73, CD
akompaniament do tańczenia];
• Wiązanka melodii krakowskich [CD];
• Nagranie hejnału mariackiego [CD];
• Karta pracy: Krakowskie legendy

• Karta pracy: Hej, krakowski grają
taniec!
• Różne warzywa – kalarepy,
pomidory, marchewki, selery, pory,
pietruszki, sałata, kawałek kapusty
• Bębenek lub inny instrument
z klasowego instrumentarium

Materiały
dydaktyczne

• Stosowanie pojęć i terminów
muzycznych
• Korzystanie z multimedialnych źródeł
informacji o muzyce
• Znajomość tańców narodowych
– charakterystycznych cech,
podstawowych kroków i ﬁgur

Zagadnienia wg podstawy
programowej

• utrwalił charakterystyczne cechy
krakowiaka,
• umie streścić różnice między
artystycznym opracowaniem krakowiaka
a krakowiakiem ludowym,
• zna kilka kroków i ﬁgur tanecznych
krakowiaka
• zna w zarysie legendy krakowskie
wymienione w podręczniku

• utrwalił sposób zapisywania wybranych
wartości rytmicznych i rytmu z synkopą,
• zna ze słuchu piosenkę Krakowiacy
zawadiacy, umie zaśpiewać refren
piosenki

Wymagania podstawowe,
po zajęciach uczeń:

• umie wymienić nazwy kilku kroków
i ﬁgur tanecznych krakowiaka
• podaje tytuły krakowskich legend,
o których nie było mowy w podręczniku
i umie opowiedzieć krótko ciekawą
historię z własnej okolicy

Wymagania ponadpodstawowe,
po zajęciach uczeń:
Muzyka | Klucz do muzyki | Klasa 4
Szkoła podstawowa 4–8
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SCENARIUSZ LEKCJI 14
TEMAT: POLONEZA CZAS ZACZĄĆ
Wymagania podstawowe,
po zajęciach uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe,
po zajęciach uczeń:

• Zna nazwy polskich tańców narodowych
• Potraﬁ wymienić charakterystyczne cechy poloneza
• Zna ze słuchu pieśń Polonez rycerski
• Zna postać Karola Kurpińskiego
• Zna termin artystyczne opracowanie tańca,

• Umie wymienić nazwy polskich tańców narodowych
• Umie krótko opowiedzieć, kim był Karol Kurpiński
• Potraﬁ własnymi słowami opisać różnice między polonezem ludowym
a artystycznym opracowaniem poloneza
• Umie wyjaśnić znaczenie terminu artystyczne opracowanie tańca

Podstawa programowa:

• I. 1.1, 2.3, 3.1, 4.1, 4.2; II. 3.3, 4.1, 5.1; III. 1, 4

Środki dydaktyczne:
•
•
•
•
•
•
•

P s. 64–67;
SLHĂñ Polonez rycerski [P s. 66–67];
nagranie Poloneza rycerskiego
polonez w w\NonaniX Napeli lXGoweM [sïXFKanie nagrania]
)r\Ger\N &Kopin Polonez A-dur [sïXFKanie nagrania];
plansza GePonsWraF\Mna Polskie Wañce narodoZe – Polonez;
KARTA PRACY Poloneza Fzas zaFzÈÊ

Przebieg zajęć:
1. 1D]Z\SROVNLFKWDñFöZQDURGRZ\FKi iFK SRFKRG]HQiH
– KröWNa rozPowa naXFz\Fiela z XFzniaPi o wspöïFzesn\P Narnawale
• NieG\ siÚ rozpoFz\na oğFMalnie w ¥wiÚWo TrzeFK Kröli, Fz\li 6 sW\Fznia i NieG\ NoñFz\ we wWoreN przeG ĂroGÈ popielFowÈ Wzw. PopielFeP ;
• rozmowa o planaFK Narnawaïow\FK XFzniöw.
– 2GFz\Wanie WeNsWX rozpoFz\naMÈFego rozGziaï Polski karnaZaï [P s. 64-65].
– =wröFenie Xwagi XFzniöw na nazw\ polsNiFK WañFöw naroGow\FK w\mienione w WeNĂFie i zaaNFenWowanie prawiGïowoĂFi zwiÈzaneM z iFK poFKoGzeniem – wsz\sWNie w\woGzÈ siÚ z WañFöw lXGow\FK z röĝn\FK Werenöw  regionöw PolsNi
o regionaFK EÚGzie mowa GoNïaGnieM w rozdziale ósmym 'ěZiÚkaPi PaloZane .
– 8Wrwalenie nazw polsNiFK WañFów narodowyFK
• ryWmiFzne mówienie WeNsWX z nazwami WañFów narodowyFK

AUTORZY: Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
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• XFzniowie XFzÈ siÚ go na zasadzie ķeFKaĵ – powWarzaMÈ dwXWaNWowe IragmenWy po naXFzyFielX, nasWÚpnie odFinNi do
powWarzania moĝna wydïXĝyÊ do 4 WaNWów;

• do WeNsWX moĝna dodaÊ rXFK mazXr – NlasNanie ryWmX, oEereN – WXpanie ryWmX, NXMawiaN – Noïysanie na EoNi na ķrazĵ,

polonez – XNïon na sïowo ķpolonezaĵ, NraNowiaN – na sïowo ķKeMĵ energiFzny wyrzXW ramienia w górÚ WaN MaN WanFerz na zdMÚFiX ilXsWrXMÈFym NraNowiaNa na s. 65 .
KARTA PRACY zad. 1

3. 2PöZiHQiH FKDUDNWHU\VW\F]Q\FK FHFK SRORQH]D
– 2dFzyWanie WeNsWX o polonezie z podrÚFzniNa [P s. 66]. 1aXFzyFiel zwraFa XwagÚ i podNreĂla
a lXdowy rodowód poloneza,
E pierwsze wzmianNi o nim z XVII wieku,
F Wo, ĝe Eyï elemenWem dworskiego Feremoniaïu,
d uroFzysWy, dosWoMny FKarakWer, umiarkowane Wempo meWrum 34
KARTA PRACY zad. 2
– 8Fzniowie mogÈ zaĂpiewaÊ luE posïuFKaÊ IragmenWów kolÚd wymienionyFK w dodaWku ķ:arWo wiedzieÊĵ %ög siÚ rodzi,
W ĝïoEie leĝy, kWóre oparWe sÈ na ryWmaFK Wego WañFa.
– 6ïuFKanie pieĂni Polonez rycerski:
• zadaniem uFzniów MesW zwróFenie uwagi na dosWoMny FKarakWer muzyki i sïowa opisuMÈFe sposóE WañFzenia poloneza
oraz WowarzyszÈFÈ mu aWmosIerÚ ķwÈs podkrÚFi, Wupnie nogÈĵ, ķĂmiaïym krokiem wolno pïynieĵ – Wo opis pewneM
sieEie posWawy WanFerza, adoraFMa parWnerki w WañFu oraz zakorzenienie w WradyFMi ķw WeM posWawie szli oMFowieĵ ,
• nauFzyFiel inIormuMe, ĝe polonezem FzÚsWo rozpoFzyna siÚ uroFzysWoĂFi, EyÊ moĝe uFzniowie wiedzÈ, ĝe MednÈ z niFK
MesW ķsWudniówkaĵ, Fzyli Eal na okoïo sWo dni przez maWurÈ P s. 67 zad. 1
• oglÈdanie reprodukFMi :oMFieFKa Kossaka Polonez, zwróFenie uwagi na dosWoMnie wyglÈdaMÈFe posWaFi Wam przedsWawione P s. 67 zad. 2 .
KARTA PRACY zad. 3
• ponowne wysïuFKanie pieĂni IragmenWu , Wym razem FKÚWni uFzniowie posiadaMÈFy WalenW panWomimiFzny mogÈ
zilusWrowaÊ aW KoF koleMne wersy WeksWu.
– PrzedsWawienie Karola Kurpiñskiego
• uFzniowie w Fiszy FzyWaMÈ noWaWkÚ o kompozytorze [P s. 67], a nastÚpnie odpowiadaMÈ na pytania
: MakieM epoFe ĝyï Karol Kurpiñski"
Czym zaMmowaï siÚ zawodowo"
-akie utwory komponowaï"
'la któryFK mïodszyFK kompozytorów Eyï waĝnÈ postaFiÈ"
KARTA PRACY zad. 4

4. :SURZDG]HQiH RNUHĂOHQiD DUW\VW\F]QH RSUDFRZDQiH WDñFD
– :ysïuFKanie poloneza w wykonaniu kapeli ludowej i Poloneza A-dur ). CKopina
• uFzniowie opowiadajÈ o swoiFK wraĝeniaFK,
• próEujÈ nazwaÊ róĝniFe miÚdzy jednÈ i drugÈ muzykÈ np. odmienny aparat wykonawFzy, FKarakter muzyki – Eardziej podniosïy w utworze CKopina ,
• dodatkowo FKÚtni uFzniowie mogÈ przytoFzyÊ znane im Iakty z ĝyFia )ryderyka CKopina,
• nauFzyFiel pyta, Fzy przy utworze CKopina moĝna zatañFzyÊ poloneza i Fo powoduje, ĝe EyïoEy to trudne nie zawsze
równy puls: zwolnienia i przyĂpieszenia zwiÈzane z interpretaFjÈ muzyki .
KARTA PRACY zad. 5, 6

AUTORZY: Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
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– :prowadzenie terminu: artystyFzne opraFowanie tañFa – takim utworem jest wïaĂnie przeznaFzony do sïuFKania, a nie
do tañFzenia Polonez A-dur )ryderyka CKopina. : muzyFe tej moĝna jednak usïyszeÊ typowe dla poloneza rytmy, dostojny FKarakter. 'o niektóryFK utworów, EÚdÈFyFK artystyFznymi opraFowaniami tañFów, kompozytorzy wplatajÈ taneFzne melodie, FzÚsto sÈ to melodie ludowe.
=atem ostateFzna değniFja artystyFznego opraFowania tañFa Erzmi:
ArtystyFzne opraFowania tañFów to utwory oparte na typowyFK dla tyFK tañFów rytmaFK, Fzasem teĝ melodiaFK, zaFKowujÈFe taneFzny FKarakter, leFz sÈ przeznaFzone gïównie do sïuFKania.
KARTA PRACY zad. 7
• PropozyFja dodatkowa
6WDURSROVNi VWUöM
KARTA PRACY, zad. 8*
– 1a IotograğaFK z podrÚFznika [P s. 65] oraz na reprodukFji oErazu :ojFieFKa Kossaka [P s. 67] uFzniowie oglÈdajÈ
uEiór tanFerzy. 1auFzyFiel zwraFa uwagÚ na elementy stroju mÚskiego – kontusz i pas kontuszowy.

AUTORZY: Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
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KARTA PRACY DO SCENARIUSZA 14
TEMAT: POLONEZA CZAS ZACZĄĆ

1.

PodkreĂl nazwy tañFów narodowyFK. PamiÚtaj, ĝe jest iFK piÚÊ.

• walc • krakowiak • kankan • polonez • samba • mazur
• polka • chodzony • mach • oberek • kujawiak

2. 2toFz pÚtelkÈ wïaĂFiwe odpowiedzi.
Polonez ma FKarakter –

skoczny

dostojny

uroczysty

Tempo poloneza jest –

szybkie
bardzo wolne
3
4
2
Polonez jest w metrum –
4
4
4

umiarkowane

3. = tekstu pieĂni Polonez rycerski wyEierz dwa wersy, które twoim zdaniem najlepiej pasujÈ
do postaFi przedstawionyFK na oErazie :ojFieFKa Kossaka ze s. 67 podrÚFznika.
=apisz te wersy poniĝej.

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

4. Przypomnij wiadomoĂFi o Karolu Kurpiñskim. =deFyduj, które zdania o tym kompozytorze sÈ
prawdziwe – wpisz w kwadrat oEok P, a które Iaïszywe – wpisz F.

Karol Kurpiñski jest autorem muzyki do pieĂni Polonez rycerski.
¿yï i komponowaï po II wojnie Ăwiatowej.
%yï dyrektorem opery w Krakowie.
6komponowaï wiele oper, pieĂni patriotyFznyFK i utworów instrumentalnyFK.
Karol Kurpiñski Eyï waĝnÈ postaFiÈ dla mïodyFK kompozytorów – )ryderyka CKopina
i 6tanisïawa 0oniuszki.

5. 2Eejrzyj dokïadnie oEraz 0iFKaïa 6taFKowiFza zamieszFzony na s. 64 podrÚFznika. 1apisz, ilu
dostrzegasz muzyków grajÈFyFK na instrumentaFK"

.....................................................................................................................................................................................................
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6. RozplÈFz supeïek muzyFzny i zapisz rozwiÈzanie w kratkaFK

VXSHïHN
muzyczny

usz=a

+

ó=u

s

52=:,k=$1,(:

7.

8zupeïnij zdania.
8twory oparte na typowyFK dla tañFów rytmaFK i melodiaFK, zaFKowujÈFe taneFzny FKarakter, leFz
przeznaFzone gïównie do sïuFKania to a......................................................e
o.................................................a t....................................w. Przykïadem takiego utworu jest
P...................................... A-dur )ryderyka CKopina.

8. *

dodatkowe =wróÊ uwagÚ, jak uErani sÈ panowie tañFzÈFy poloneza podrÚFznik s. 65, 67 . 1oszÈ
oni stroje szlaFKeFkie – kontusze. :aĝnym elementem tego stroju Eyï pas kontuszowy. 6zyto go
z weïny, jedwaEiu luE zïotogïowiu, Fzyli jedwaEiu przetykanego zïotymi niÊmi. :iele pasów miaïo
Eogate ozdoEy. Kolor pasa doEierano do reszty stroju, zaleĝnie od pory roku luE okoliFznoĂFi.
=awiÈzywanie go Eyïo nie lada sztukÈ.

6próEuj zaprojektowaÊ oryginalny wzór na pas kontuszowy. 0oĝe to EyÊ projekt o tematyFe
muzyFznej – wykorzystaj wówFzas róĝne znaki i symEole muzyFzne.

½ródïo ilustraFji: kapelusz AIriFa 6tudio6KutterstoFk.Fom , lód w waĠu 0. 8nal 2zmen6KutterstoFk.Fom , sowa PKant6KutterstoFk.Fom
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SCENARIUSZ LEKCJI 15
TEMAT: PÓJDŹMY RAZEM W KOROWODZIE
Wymagania podstawowe,
po zajęciach uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe,
po zajęciach uczeń:
• Umie zaśpiewać początkowy fragment (8 taktów) 1. i 2. zwrotki pieśni
Polonez rycerski
• Umie wyklaskać lub zagrać na instrumencie perkusyjnym charakterystyczne rytmy poloneza

• Umie zaśpiewać początkowy (8 taktów) fragment 1. zwrotki pieśni Polonez rycerski
• Rozumie relację czasową szesnastki względem innych wartości rytmicznych
• Zna symbol szesnastki i pauzy szesnastkowej
• Umie wskazać szesnastki w zapisie nutowym
• Umie wyklaskać proste rytmy z szesnastkami
• Zna charakterystyczne rytmy poloneza
• Zna podstawowy krok poloneza i kilka elementów układu tanecznego

Podstawa programowa:

• I. 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4; II. 1.1, 2.2, 5.1

Środki dydaktyczne:
•
•
•
•
•

PieĂñ Polonez rycerski [P s. 66–67],
1agranie Poloneza rycerskiego [CD],
PodrÚFznik s. 68–6,
Plansza demonstraFyjna Polskie Wañce narodoZe – Polonez,
KARTA PRACY: Pójděmy razem w korowodzie.

Przebieg zajęć
1. 8WUZDOHQiH ZiDGRPRĂFi z SRSUzHGQiHM OHNFMi
– 1auFzyFiel zaFzyna lekFjÚ od wyjaĂnienia sïowa ķkorowódĵ wystÚpujÈFego w temaFie lekFji – wiÈĝe siÚ ono z tañFami
korowodowymi, Fzyli takimi, w któryFK szereg osóE np. w paraFK idzie jedna za drugÈ. Do tego typu tañFów naleĝy
polonez, o Fzym uFzniowie przekonajÈ siÚ w drugiej FzÚĂFi lekFji poznajÈF podstawowe kroki poloneza.
– 6prawdzenie projektów wzorów na pas kontuszowy jeĂli sÈ uFzniowie, którzy wykonali to zadanie .
– 8trwalenie nazw tañFów narodowyFK:
• powtórzenie rytmizowanego tekstu o tañFaFK narodowyFK z towarzyszÈFymi im ruFKami;
• jako wariant moĝna podzieliÊ uFzniów na trzy grupy: mazurowo-oEerkowÈ, kujawiakowo-polonezowÈ i krakowskÈ,
nauFzyFiel wskazuje grupy w róĝnej kolejnoĂFi;
• inny wariant moĝe wyglÈdaÊ nastÚpujÈFo – na taEliFy naleĝy zapisaÊ nazwy tañFów narodowyFK, uFzniowie reagujÈ
odpowiednio do wskazanej przez nauFzyFiela nazwy tañFa mówiÈF rytmiFzne zwiÈzany z nim tekst i wykonujÈF towarzyszÈFe mu ruFKy.
– CKarakterystyFzne FeFKy poloneza:
• krótkie powtórzenie na zasadzie Kasïo nauFzyFiel – odzew uFzniowie :
Tempo" – 8miarkowane
CKarakter" – Dostojny i uroFzysty
1a ile siÚ liFzy" – 1a trzy  0etrum" – 3
4
– Powtórzenie znaFzenia terminu artystyFzne opraFowanie tañFa – FKÚtni uFzniowie wïasnymi sïowami wyjaĂniajÈ znaFzenie tego terminu. Przypomnienie Poloneza A-dur, jako przykïad artystyFznego opraFowania tañFa.
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2. :SURZDGzHQiH ZDUWRĂFi U\WPiFzQHM ļ VzHVQDVWNi
– Przeprowadzenie ÊwiFzenia umoĝliwiajÈFego uFzniom odFzuFie relaFji Fzasowej pomiÚdzy róĝnymi wartoĂFiami rytmiFznymi. 8Fzniowie wykonujÈ ostinato rytmiFzne w doĂÊ wolnym tempie:

1a tym tle nauFzyFiel mówi w rytmie ósemek sïowa pierwszej zwrotki Poloneza rycerskiego, za drugim razem mówi ten sam
tekst, ale w rytmie szesnastek. CaïoĂÊ moĝna powtórzyÊ dwukrotnie. 8Fzniowie IormuïujÈ wnioski: jeĂli tïo ostinatowe
utrzymane Eyïo w rytmie ÊwierÊnut, jakie wartoĂFi rytmiFzne nauFzyFiel wykorzystaï, mówiÈF tekst za pierwszym razem"
Uwaga: 0oĝna zapisaÊ na taEliFy Fztery ÊwierÊnuty, wyErany uFzeñ luE nauFzyFiel dopisuje pod ÊwierÊnutami po dwie
ósemki. 1auFzyFiel inIormuje, ĝe mówiÈF tekst drugi raz dwa razy szyEFiej, wykorzystaï wartoĂFi rytmiFzne o nazwie
szesnastki, a nastÚpnie dopisuje po Fztery szesnastki pod ósemkami, moĝe przy tym zwróFiÊ uwagÚ uFzniów na Iakt, iĝ
w zapisanym przykïadzie sÈ 4 ÊwierÊnuty, 8 ósemek, 16 szesnastek.

– Powtórzenie zadania w dwóFK grupaFK:
grupa I – wykonuje ostinato ÊwierÊnutowe,
grupa II – mówi rytmiFznie tekst Iragmentu pierwszej zwrotki pieĂni takty 1–8 w rytmie ósemek za pierwszym razem , szesnastek za drugim razem .
1astÚpnie naleĝy wymieniÊ zadania grup, moĝna teĝ wykorzystaÊ sïowa drugiej zwrotki Poloneza rycerskiego ten sam
poFzÈtkowy Iragment .
• PropozyFja dodatkowa
Do treĂFi poprzedniego zadania moĝna dodaÊ jeszFze partiÚ trzeFiej grupy:

Przypomnienie nazwy wartoĂFi rytmiFznej – póïnuta.
– 2glÈdanie sposoEu zapisywania szesnastek i pauzy szesnastkowej P s. 68 . 1auFzyFiel inIormuje, ĝe poziome kreski
ïÈFzÈFe nuty po dwie luE Fztery to daszki, podwójne Ialiste dodatki do ogonków to FKorÈgiewki.
KARTA PRACY zad. 1, 2*, 3, 4, 5*
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3. 2PöZiHQiH FKDUDNWHU\VW\FzQ\FK U\WPöZ SRORQHzD
– =wróFenie uwagi uFzniów na szesnastki wystÚpujÈFe w rytmie pieĂni Polonez rycerski zaznaFzone w nutaFK na nieEiesko,
widoFzne równieĝ w FKarakterystyFznyFK rytmaFK poloneza P s. 68 .
– P s. 68 zad. 3 i 4: nauFzyFiel kilkakrotnie klaszFze wspomniane rytmy, które uFzniowie powtarzajÈ jak ķeFKoĵ, a nastÚpnie próEujÈ odnaleěÊ polonezowe rytmy w nutaFK pieĂni Polonez rycerski. : dogodnym momenFie nauFzyFiela moĝe
zastÈpiÊ zdolny uFzeñ i wyklaskaÊ luE zagraÊ na instrumenFie perkusyjnym polonezowe rytmy do powtarzania przez
kolegów.
• PropozyFja dodatkowa
1auFzyFiel przeprowadza zaEawÚ ķPolowanie na szesnastkiĵ Ľ uFzniowie sïuFKajÈ nagrania piosenki Polonez rycerski,
oEserwujÈ nuty i próEujÈ wyklaskaÊ szesnastki luE tylko podnieĂÊ rÚkÚ w miejsFaFK, gdzie pojawiajÈ siÚ po Fztery, nauFzyFiel moĝe dodatkowo daÊ w tyFK miejsFaFK umówiony znak luE komendÚ, np. ķ-uĝĵ.
KARTA PRACY zad. 6

4. 3RGVWDZRZ\ NURN WDQHFzQ\ SRORQHzD
– =aprezentowanie podstawowego kroku taneFznego poloneza luE oglÈdanie ğlmu Polonez

ļ NURN SUDZÈ QRJÈ

ļ Z\VXQLÚFLH SUDZHM QRJL w przód

ļ NrRN OHwÈ QRJÈ

ļ w\VXQLÚFLH OHwHM QRJL w przód

ļ NLHUXQHN WDñFD

Propozycja układu tanecznego do pieśni Polonez rycerski:
Uwagi poprzedzające taniec

DoEranie siÚ w pary, partnerka po prawej stronie partnera, ujÚFie za wewnÚtrzne rÚFe: FKïopieF – lewa rÚka ugiÚta, poïoĝona
nisko na pleFaFK z dïoniÈ otwartÈ na zewnÈtrz luE uïoĝona z przodu pïasko, Fztery palFe sÈ widoFzne, kFiuk zaïoĝony za
pas , natomiast prawÈ rÚkÚ trzyma przed soEÈ z otwartÈ do góry dïoniÈ, którÈ oEejmuje lewÈ dïoñ dziewFzynki. DziewFzynka prawÈ rÚkÈ przytrzymuje spódniFÚ  sukienkÚ.

Przygrywka

Takt 1 – wzajemny ukïon: partnerka – spokojne dygniÚFie; partner – skinienie gïowy w przód z lekko poFKylonymi Earkami.
Takt 2 – zwrot tañFzÈFyFK w kierunku tañFa.
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Przebieg tańca
I część
Takty 1–4 – korowód przez Ărodek sali

Takty 5–8 para w prawo, para w lewo korowód rozFKodzÈFy siÚ na Eoki.

4
3
2
1

1
3

2
4

Takty –12 Fzwórki przez Ărodek sali

Takty 13–16 rozejĂFie kolumn
Fzwórki rozïÈFzajÈ rÚFe i pary z oEydwu kolumn rozFKodzÈ siÚ na Eoki.
Takty –12 repetyFja tunel z tyïu sali:pary z jednej kolumny unoszÈ rÚFe, tak Ey pary z drugiej kolumny mogïy siÚ pod nimi
zmieĂFiÊ jak w tunelu.
Takty 13–16 repetyFja tunel z przodu sali:
po przejĂFiu oEydwu kolumn na przód sali od widowni , nastÚpuje zamiana ról – pary z kolumny tunelowej teraz wFKodzÈ
pod uniesione rÚFe tanFerzy z drugiej kolumny.

AUTORZY: Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik
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II CZĘŚĆ
Przygrywka

Po zakoñFzeniu tunelu oEie kolumny zatrzymujÈ siÚ na FKwilÚ i kïaniajÈ.
Takt 1 – partnerka – spokojne dygniÚFie; partner – skinienie gïowy w przód z lekko poFKylonymi Earkami.
Takt 2 – zwrot tañFzÈFyFK w kierunku tañFa.
Takty 1–4 Fzwórki przez Ărodek sali – po tunelu oEydwie kolumny spotykajÈ siÚ naprzeFiw sieEie z tyïu sali i tworzÈ Fzwórki.
Takty 5–8 rozejĂFie kolumn – Fzwórki rozïÈFzajÈ rÚFe i pary z oEydwu kolumn rozFKodzÈ siÚ na Eoki.
Takty –12 korowód przez Ărodek sali.
Takty 13–16 – rozejĂFie na Eoki

Takty –12 repetyFja – zejĂFie do kolumny

Takty 13–16 repetyFja – koïo

Zakończenie

Po zakoñFzeniu akompaniamentu para zwalnia ujÚFie. TanFerze ïÈFzÈ stopy, a tanFerki ujmujÈ z oEu stron spódniFÚ. :szysFy
koñFzÈ tanieF uroFzystym ukïonem tak jak w przygrywFe.
KARTA PRACY zad. 7 i 8
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KARTA PRACY DO SCENARIUSZA 15
TEMAT: PÓJDŹMY RAZEM W KOROWODZIE

1.

Która z podanyFK niĝej liFzE nazywa siÚ podoEnie do nowo poznanej wartoĂFi rytmiFznej" 2toFz jÈ
pÚtelkÈ.

• 11 • 121 • 20 • 16 • 55 • 8 • 4 • 100
=apisz nazwÚ nowej wartoĂFi rytmiFznej.
.....................................................................................................................................................................................................

2. *

dodatkowe PamiÚtaj, ĝe:

szesnastki moĝna zapisywaÊ pod daszkami –
luE
z FKorÈgiewkami

–

8zXpHïQLM zDpLV VzHVQDVWHN
a) tu dorysuj podwójny daszek ïÈFzÈFy wszystkie Fztery nuty
b) tu dorysuj podwójne FKorÈgiewki

3. Powiedz zgodnie z rytmem zapisane pod nim sïowa. Dopisz takĝe wïasne propozyFje sïów do rytmu,
np. nazwy zwierzÈt, drzew, potraw, napojów itp. :ykonaj rytm ze swoim tekstem.

.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

4. *

dodatkowe :staw znak =, > luE < kierujÈF siÚ dïugoĂFiÈ trwania wartoĂFi rytmiFznyFK.
.........

+

.........

.........

.........

+

.........

.........
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5. PoïÈFz nazwÚ wartoĂFi rytmiFznej z odpowiadajÈFym jej znakiem graIiFznym.
ÊwierÊnuta
ósemka
caïa nuta
Sóïnuta
szesnastka

6. 2toFz pÚtelkÈ rytmy FKarakterystyFzne dla poloneza.

7.

6kreĂl nieprawdziwe Iragmenty zdañ opisujÈFyFK sposóE tañFzenia poloneza.
Polonez toXURF]\VW\SRFKöGSDUMHGQD]DGUXJÈ / energiczny marsz tancerzy w kolumnie.
PodstawÈ tañFa sÈ WU]\NURNLZ\NRQ\ZDQHQD]PLDQÚRGSUDZHMLOHZHMQRJL  ZHVRïHSRGVNRNL.
: polonezie tanFerz wyraĝa SHZQRĂÊVLHELHLGXPÚ  nastrój wojowniczy.

8. PomyĂl, w jaki sposóE polonez moĝe EyÊ promoFjÈ  reklamÈ naszego kraju za graniFÈ i zapisz swoje
propozyFje w kilku punktaFK.

a) .................................................................................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................................................................................
c) .................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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SCENARIUSZ LEKCJI 16
TEMAT: HEJ, KRAKOWSKI GRAJĄ TANIEC!
Wymagania podstawowe,
po zajęciach uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe,
po zajęciach uczeń:

• Potraﬁ wymienić charakterystyczne cechy krakowiaka
• Zna charakterystyczne rytmy krakowiaka
• Utrwalił termin synkopa i niektóre poznane wcześniej wartości rytmiczne
• Utrwalił sposób zapisywania wybranych wartości rytmicznych i rytmu
z synkopą
• Zna ze słuchu piosenkę Krakowiacy zawadiacy, umie zaśpiewać refren
piosenki

• Potraﬁ zanucić popularne melodie w rytmie krakowiaka,
• Umie wyklaskać charakterystyczne rytmy krakowiaka
• Umie zaśpiewać jedną zwrotkę piosenki Krakowiacy zawadiacy

Podstawa programowa:

• I. 1.1, 1.4, 2.3, 3.1, 4.2, 4.3; II. 1.1, 1.2, 2.2, 5.1; III. 4

Środki dydaktyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•

P s. 6–72;
piosenka .rakoZiacy zaZadiacy [P s. 70–71];
akompaniament do piosenki .rakoZiacy zaZadiacy [CD];
ew. Plansza demonstraFyjna Polskie Wañce narodoZe – .rakoZiak;
KARTA PRACY: +ej, krakowski grajÈ tanieF;
róĝne warzywa – kalarepy, pomidory, marFKewki, selery, pory, pietruszki, saïata, kawaïek kapusty;
EÚEenek luE inny instrument z klasowego instrumentarium;
ğlm .rakoZiak.

Przebieg zajęć:
1. 2PöZiHQiH FKDUDNWHU\VW\FzQ\FK FHFK NUDNRZiDND
– Przypomnienie tekstu z nazwami tañFów narodowyFK – rytmiFzne reFytowanie, poïÈFzenie z ruFKem.
– 1auFzyFiel sygnalizuje rozpoFzÚFie lekFji o krakowiaku grajÈF melodiÚ Kejnaïu mariaFkiego, uFzniowie starajÈ siÚ jak
najszyEFiej podaÊ nazwÚ tej melodii.
– Czytanie tekstu o krakowiaku [P s. 6], uFzniowie zwraFajÈ uwagÚ na Earwny strój krakowski zamieszFzony na Iotograği, FKarakterystyFznÈ FzapkÚ rogatywkÚ tanFerza nazwa poFKodzi od FztereFK rogów Fzapki , do której przyFzepione
jest pawie pióro.
Uwaga: jeĂli sÈ uFzniowie, którzy potrağÈ zaĂpiewaÊ jednÈ z pieĂni wymienionyFK w inIormaFji WarWo ZiedzieÊ luE
innÈ, takĝe w krakowiakowyFK rytmaFK , nauFzyFiel moĝe przeznaFzyÊ Iragment lekFji na zaprezentowanie przez tyFK
uFzniów swyFK umiejÚtnoĂFi. 1auFzyFiel moĝe takĝe sam zanuFiÊ kilka pieĂni w rytmie krakowiaka i sprawdziÊ, Fzy
uFzniowie je rozpoznajÈ.
– Zapoznanie z FKarakterystyFznymi rytmami krakowiaka:
• nauFzyFiel klaszFze luE wykonuje innymi gestoděwiÚkami kilka razy na zmianÚ dwutaktowe rytmy krakowiaka
[P s. 6], uFzniowie powtarzajÈ je jak eFKo;
• zwróFenie uwagi uFzniów na metrum 24 – wyjÈtkowe wĂród polskiFK tañFów narodowyFK, z któryFK wszystkie pozostaïe liFzÈ siÚ na trzy;
• zaakFentowanie oEeFnoĂFi synkop w rytmaFK krakowiaka [P s. 6. zad. 6.] synkopy uFzniowie poznali w 3 rozdziale, przy okazji Ăpiewania piosenki W kuchni ;
• przypomnienie, ĝe synkopa to przesuniÚFie akFentu ze sïaEej FzÚĂFi na FzÚĂÊ moFnÈ;
• podsumowanie najwaĝniejszyFK inIormaFji o krakowiaku.
KARTA PRACY zad. 1
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2. 6ïXFKDQiH SiRVHQNi Krakowiacy zawadiacy i QDXND UHIUHQX

Uwaga: piosenka .rakoZiacy zaZadiacy naleĝy do trudniejszyFK, jest jednak atrakFyjna i warto podjÈÊ próEÚ Ăpiewania jej
z uFzniami. ¿artoEliwy, Eogaty tekst oparty jest na IaktaFK z Kistorii Polski i motywaFK polskiFK legend. 0elodia zEudowana zostaïa z przyĂpiewek krótkiFK melodii , niektóre nawiÈzujÈ do znanyFK melodii krakowiakowyFK AlEoĂPy Wo Macy
tacy , a takĝe do muzyki z serialu animowanego dla dzieFi pt. PorZanie %altazara *ÈEki.
– :prowadzenie reIrenu piosenki .rakoZiacy zaZadiacy:
• uFzniowie oglÈdajÈ zapis nutowy piosenki, nauFzyFiel przypomina, ĝe rytmy zapisane krzyĝykami wykonuje siÚ np.
klaskaniem, inIormuje teĝ, ĝe tekst w taktaFK 17–22 naleĝy rytmiFznie mówiÊ;
• zwróFenie uwagi na rytmy z synkopÈ, nauFzyFiel podaje jako przykïad takty 3 i 7, nastÚpnie uFzniowie próEujÈ znaleěÊ
przynajmniej jeszFze jeden taki takt i delikatnie zaznaFzyÊ go oïówkiem;
• sïuFKanie I FzÚĂFi reIren i zwrotka piosenki .rakoZiacy zaZadiacy w wykonaniu nauFzyFiela luE z pïyty [P s. 70–71],
zadaniem uFzniów jest zwróFenie uwagi na tekst, postaFi w nim wystÚpujÈFe KrakowiaFy zawadiaFy, pan Twardowski, królowa %ona , a takĝe na tempo i nastrój piosenki;
• wyjaĂnienie trudniejszyFK pojÚÊ wystÚpujÈFyFK w tekĂFie piosenki [P s. 70–71, pod nutami].
– 1auka reIrenu piosenki:
• wspólne reFytowanie rytmiFzne Iragmentu z taktów 17–24.
Uwaga: jeĂli zostaïo wykonane zadanie 1 z karty praFy do EieĝÈFej lekFji, pomoFne EÚdzie zwróFenie uwagi uFzniów na
identyFzny rytm do tekstu FKarakteryzujÈFego krakowiaka i do reFytowanego Iragmentu piosenki.
• Powtarzanie krótkiFK odFinków piosenki Iragmenty 8 taktowe: takty 1–8 i –16 ;
• ïÈFzenie kilku krótszyFK odFinków uwaga na znaki repetyFji ;
• wartoĂFi rytmiFzne zapisane krzyĝykami najlepiej wykonaÊ najproĂFiej – klaskaniem póěniej moĝna wïÈFzyÊ inne
gestoděwiÚki luE instrumenty perkusyjne ;
• zaĂpiewanie Faïej piosenki – uFzniowie ĂpiewajÈ reIren piosenki – zwrotki ErzmiÈ w wykonaniu nauFzyFiela luE z pïyty FKÚtni uFzniowie mogÈ oFzywiĂFie wïÈFzaÊ siÚ takĝe do Ăpiewania zwrotek .

3. 8WUZDOHQiH UöĝQ\FK ZDUWRĂFi U\WPiFzQ\FK i U\WPX z V\QNRSÈ
– Przeprowadzenie zaEawy 6Paczna Zïoszczyzna:
• nawiÈzanie do sïów Ăpiewanej przed FKwilÈ piosenki .rakoZiacy zaZadiacy, a konkretnie tekstu 2. zwrotki, w której
wystÚpujÈ nazwy róĝnyFK warzyw, m.in. tyFK, które przywiozïa ze soEÈ z :ïoFK królowa %ona – ķZygmuntowa
ĝonaĵ, Fzyli ĝona króla polskiego Zygmunta 6tarego;
• uFzniowie oglÈdajÈ w podrÚFzniku przykïad uïoĝenia warzyw i wynikajÈFego z niego rytmu sïów.
KARTA PRACY zad. 3
• 1auFzyFiel pokazuje przykïadowy wzór z FztereFK warzyw dwie kalarepy, marFKew, por , a uFzniowie klaszFzÈ rytm
i mówiÈ zgodnie z nim nazwy warzyw:
mar-FKew ka-la-re-pa ka-la-re-pa por

• 1auFzyFiel zmienia ukïad tyFK samyFK warzyw kilka razy, uFzniowie reagujÈ na zmiany na EieĝÈFo dostosowujÈF

rytm i tekst:
por ka-la-re-pa ka-la-re-pa mar-FKew  ka-la-re-pa mar-FKew ka-la-re-pa por 
mar-FKew por ka-la-re-pa ka-la-re-pa  ka-la-re-pa ka-la-re-pa por mar-FKew
Uwaga: warzywa moĝna wymieniÊ, leFz liFzEa sylaE – 1, 2 i 4 musi siÚ zgadzaÊ, zatem wymieniÊ moĝna np. marFKew na
seler, pora na EóE, jednÈ kalarepÚ na dwa pomidory.
• CKÚtni uFzniowie kolejno ukïadajÈ wzory z FztereFK warzyw, pozostali klaszFzÈ powstaïe rytmy i mówiÈ zgodnie
z nimi nazwy warzyw.
– Utrwalenie synkopy:
• nauFzyFiel ukïada kilka warzyw 3-sylaEowyFK, np.
po-mi-dor sa-ïa-ta pie-trusz-ka ka-pus-ta;
• gra np. na EÚEenku i mówi rytmiFznie nazwy warzyw w rytmie
;
• uFzniowie powtarzajÈ to samo z klaskaniem i podajÈ nazwÚ FKarakterystyFznego przesuniÚFia akFentu synkopa ,
a jeĂli Fzas pozwala, moĝna przestawiaÊ kolejnoĂÊ warzyw i modyğkowaÊ w ten sposóE zadanie.
KARTA PRACY zad. 2, 3
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4. =DNRñFzHQiH OHNFMi
– PrzeFzytanie wiadomoĂFi z ramki To Fiekawe i rozmowa na temat Krakowa i zaEytków z Fzasów Zygmunta 6tarego
i królowej Bony.
KARTA PRACY zad. 4, 5

5. 3UDFD GRPRZD
KARTA PRACY zad. 7
Dla FKÚtnyFK: KARTA PRACY zad. 6*
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KARTA PRACY DO SCENARIUSZA 16
TEMAT: HEJ, KRAKOWSKI GRAJĄ TANIEC!

1.8]XSHïQLMWHNVWSRGU\WPHPZ\UD]DPL]UDPNL*RWRZ\WHNVWSRZLHG]]JRGQLH]U\WPHPSDPLÚWDMÈF
RDNFHQWDFK

•ĝ\ZH•ZHVRï\•GZD•NUDNRZVNL

6NRF]Q\LĮĮĮĮĮĮĮĮĮMHVWĮĮĮĮĮĮĮĮĮWDQLHF

WHPSRZQLPMHVWĮĮĮĮĮĮĮLQDĮĮĮĮĮĮĮĮVLÚOLF]\

2.=DSLV]RERNZDUWRĂFLU\WPLF]Q\FKLU\WPX]V\QNRSÈRGSRZLHGQLHQD]Z\ZDU]\ZNLHUXMÈFVLÚ
OLF]EÈV\ODEZW\FKQD]ZDFK

•SRPLGRU•PDUFKHZ•SRU• bób •SLHWUXV]ND•VHOHU•VDïDWD
– ………………………………………………
ļĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮ
ļĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮĮ

3.3RGNUHĂOQD]Z\NUDNRZVNLFK]DE\WNöZ
•6XNLHQQLFH•=DPHN.VLÈĝÈW3RPRUVNLFK•=DPHN.UöOHZVNL
QD:DZHOX•.ROXPQD=\JPXQWD•ZLHĝD(LIĠD•5\QHN*ïöZQ\
•%DUEDNDQ•NRSLHF.RĂFLXV]NL•NDWHGUDQD:DZHOX•NRĂFLöï
0DULDFNL•=DPHN.UöOD-DQD,,,6RELHVNLHJR•D]LHQNL
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4. 1arysuj w kwadrataFK dowolne Fztery warzywa wymienione w poprzednim zadaniu, zapisz pod

kaĝdym warzywem odpowiedni rytm. Potem spróEuj go wyklaskaÊ mówiÈF równoFzeĂnie nazwy
warzyw.

………………

………………

………………

………………

5. RozwiÈĝ reEus i zapisz rozwiÈzanie w kratkaFK.

VuSHïHN
muzyczny
z ziemi
ZïRVNieM
GR

1
52=:,k=$1,(:

6. * Zapisz w kilku punktaFK plan do opowieĂFi o miejsFowej legendzie luE Fiekawej Kistorii
z przeszïoĂFi.

a) ................................................................................................................................................................................................
b) ................................................................................................................................................................................................
c) ................................................................................................................................................................................................
d) ................................................................................................................................................................................................
e) ................................................................................................................................................................................................
½ródïo ilustraFji: (lzloy6KutterstoFk.Fom
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KorzystajÈF ze ěródeï inIormaFji internet, enFyklopedie sprawdě, Fzy )ryderyk CKopin, opróFz
artystyFznyFK opraFowañ polonezów, ma wĂród swoiFK kompozyFji takĝe krakowiaki. Zapisz
wyszukane inIormaFje.
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
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SCENARIUSZ LEKCJI 17
TEMAT: KRAKOWSKIE LEGENDY
Wymagania podstawowe,
po zajęciach uczeń:

Wymagania ponadpodstawowe,
po zajęciach uczeń:

• Utrwalił charakterystyczne cechy krakowiaka
• Umie streścić różnice między artystycznym opracowaniem krakowiaka
a krakowiakiem ludowym
• Zna kilka kroków i ﬁgur tanecznych krakowiaka
• Zna w zarysie legendy krakowskie wymienione w podręczniku

• Umie wymienić nazwy kilku kroków i ﬁgur tanecznych krakowiaka
• Podaje tytuły krakowskich legend, o których nie było mowy w podręczniku i umie opowiedzieć krótko ciekawą historię z własnej okolicy

Podstawa programowa:

• I. 1.1, 1.4, 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4; II. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.3, 4.1, 5.1; III. 3

Środki dydaktyczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

P s. 70–74;
Piosenka .rakoZiacy zaZadiacy [P s. 70–71];
Akompaniament do piosenki .rakoZiacy zaZadiacy [CD ];
Plansza demonstraFyjna Polskie tañce narodoZe – .rakoZiak;
/udomir RóĝyFki .rakoZiak z Ealetu Pan 7ZardoZski [CD ];
Krakowiak ludowy [CD];
Pïynie Wisïa Sïynie [P s. 73, CD akompaniament do grania];
Pïynie Wisïa Sïynie [P s. 73, CD akompaniament do tañFzenia];
WiÈzanka Pelodii krakoZskicK [CD];
1agranie Kejnaïu mariaFkiego [CD ];
KARTA PRACY: Krakowskie legendy

Przebieg zajęć:
1. 8WUZDOHQiH ZiDGRPRĂFi o FKDUDNWHU\VW\FzQ\FK FHFKDFK NUDNoZiDND
– Powtórzenie rytmizowanego tekstu o krakowiaku z KARTY PRACY +ej, krakowski grajÈ tanieF zad. 1. jeĂli to zadanie
nie Eyïo wykonywane, moĝna tekst o krakowiaku wprowadziÊ teraz :

6koFzny i wesoïy jest krakowski tanieF,

tempo w nim jest ĝywe i na dwa siÚ liFzy
• uFzniowie mówiÈ rytmiFznie tekst z klaskaniem dwa, trzy razy;
• nastÚpnie tyle samo razy klaszFzÈ sam rytm Eez mówienia sïów, nauFzyFiel przypomina, ĝe rytm ten jest FKaraktery-

styFzny dla krakowiaka.
– ZaĂpiewanie piosenki .rakoZiacy zaZadiacy – reIren ĂpiewajÈ wszysFy, zwrotki – oFKotniFy, uFzniowie przypominajÈ,
jak nazywa siÚ grupa rytmiFzna z taktu zaznaFzonego oïówkiem w nutaFK na ostatniej lekFji i jakie znaFzenie ma rytm
z synkopÈ w krakowiaku.
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2. 6ïXFKDQiH Krakowiaka z EDOHWX Pan Twardowski /XGoPiUD 5öĝ\FNiHJo i NUDNoZiDND OXGoZHJo
– Przed wysïuFKaniem utworu nauFzyFiel Fzyta wskazówki do sïuFKania zamieszFzone pod tytuïem utworu [P s. 72]
– UFzniowie starajÈ siÚ zwraFaÊ uwagÚ na Eardzo wyraěne synkopy w Faïym przykïadzie, skoFzny, wesoïy FKarakter muzyki, nastÚpnie mówiÈ o swoiFK wraĝeniaFK np. Fzy moĝna Eyïo soEie wyoEraziÊ akFjÚ rozgrywajÈFÈ siÚ na krakowskim
rynku, naszkiFowanÈ we wstÚpie do sïuFKania, jakie instrumenty wykonywaïy muzykÚ itp.
– : Fzasie ponownego sïuFKania muzyki zadaniem uFzniów jest sprawdzenie, Fzy moĝliwe EyïoEy zatañFzenie do niej
krakowiaka i sIormuïowanie wniosków w niektóryFK IragmentaFK utworu wystÚpujÈ zwolnienia, zmiana liFzenia z dwa
na trzy .
– 6ïuFKanie krakowiaka ludowego, okreĂlenie FKarakterystyFznyFK FeFK krakowiaka równieĝ wyraěne synkopy, typowe
rytmy, pogodny nastrój i róĝniF miÚdzy muzykÈ RóĝyFkiego a muzykÈ ludowÈ instrumenty, przy krakowiaku ludowym
moĝna zatañFzyÊ .

3. *UDQiH PHOoGii PïyniH :isïa SïyniH
– 1auka gry na ĠetaFK Pïynie Wisïa Sïynie – Fzytanie melodii taktów 1–6, drugÈ FzÚĂÊ melodii – takty 7–14 gra nauFzyFiel.
:ykonanie melodii w ten sam sposóE z akompaniamentem z pïyty.

4. 1DXND Z\EUDQ\FK ğJXU WDQHFzQ\FK NUDNoZiDND
– [P s. 73 zad. 7] – nauka kroków i ğgur do piosenki Pïynie Wisïa Sïynie opisanyFK w zadaniu moĝe EyÊ poprzedzona
oglÈdaniem ğlmu .rakoZiak luE Planszy demonstraFyjnej Polskie tañce narodoZe Ľ .rakoZiak.
PïyniH :isïa
muzyka .DziPiHUz +oIPDQ sïowa (GPXQG :DViOHZVNi

1. Pïynie :isïa, pïynie
po polskiej krainie,
zoEaFzyïa Kraków,
pewnie go nie minie.

3. CKoFiaĝ siÚ sFKowaïa
w 1iepoïomskie lasy,
i do morza wpada,
pïynie jak przed Fzasy.

2. ZoEaFzyïa Kraków,
wnet go pokoFKaïa,
i w dowód miïoĂFi
wstÚgÈ opasaïa.

4. Pïynie :isïa, pïynie
po polskiej krainie,
a dopóki pïynie,
Polska nie zaginie
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• PropozyFja FKoreograği do pierwszej zwrotki piosenki zamieszFzona jest w podrÚFzniku, poniĝej zamieszFzono propozyFjÚ ukïadu taneFznego do kolejnyFK zwrotek:
Uwaga: moĝna zatañFzyÊ ten sam ukïad taneFzny z podrÚFznika przy kaĝdej zwrotFe.
2. zwrotka
Takty 1–6 – Fwaï w przód para za parÈ, na ķdwaĵ w 6 takFie zeskok.
Takty 7–10 oEroty Fwaïem w Eok wokóï wïasnej osi w lewo i zeskok, a w taktaFK 11–14 w prawo i zeskok ķdroEna kaszkaĵ .
3. zwrotka
Takty 1–6 – Fwaï w przód jak w 1. zwrotFe.
Krok ķkrzesanyĵ – na ķrazĵ energiFzne potarFie nogÈ o podïogÚ i uniesienie jej w przód, na ķdwaĵ to samo, leFz nogÚ
uniesienie nogi w tyï.
: kolejnym takFie przytup w rytmie
Takty 7–14 – Fztery kroki ķkrzesaneĵ.
4. zwrotka
Ustawienie jak na poFzÈtku, Fwaï przód, leFz krok zaFzyna siÚ raz od jednej, raz od drugiej nogi, w ostatnim takFie na
ķdwaĵ zeskok.
• 2to jeszFze jedna propozyFja ukïadu taneFznego do WiÈzanki Pelodii krakoZskicK [CD]
Ustawienie – pary na oEwodzie koïa:
– przygrywka 2 takty,
– 8 taktów Fwaï EoFzny w kierunku przeFiwnym do ruFKu wskazówek zegara 7 taktów , przytup 8. takt .
Uwaga: opis przytupu znajduje siÚ przy kroku krzesanym.
– 8 taktów Fwaï EoFzny w kierunku zgodnym z ruFKem wskazówek zegara 7 taktów , przytup 8. takt ,
– przygrywka 2 takty – przygotowanie ustawienia do droEnej kaszki;
– 12 taktów droEna kaszka – tanFerze stojÈ przodem do sieEie, trzymajÈ siÚ za skrzyĝowane rÚFe, w Fzasie 11 taktów oEraFajÈ siÚ Fwaïem w Eok w kierunku przeFiwnym do ruFKu wskazówek zegara i koñFzÈ 12. takt przytupem;
– przygrywka 2 takty – przygotowanie do kroku krzesanego;
– 14 taktów krok krzesany z przytupem na zmianÚ od lewej i od prawej nogi, zakoñFzone przytupem 14. takt ;
– 8 taktów – zmiana ustawienia – do Fwaïu w przód i przejĂFie w przód para za parÈ w ustawieniu, jak do Fwaïu w przód;
– 8 taktów Fwaï w przód zakoñFzony przytupem w 8. takFie.
• Zestawienie kroków i ğgur krakowiaka:
a FZDï EoFzQ\ jedna oEok drugiej wszysFy trzymajÈ siÚ za rÚFe w kole – pary tañFzÈ, odsuwajÈF jednÈ nogÚ i dosuwajÈF drugÈ przy kierunku przeFiwnym do ruFKu wskazówek zegara zaFznÈ od prawej nogi, przy kierunku zgodnym
z ruFKem wskazówek zegara od lewej .
E FZDï w SUzöG jedna za drugÈ – pary tañFzÈ wysuwajÈF jednÈ nogÚ w przód, drugÈ dosuwajÈF zaFznÈ od lewej luE
w Fwale zmiennym raz od lewej, raz od prawej ;
w oEydwu przypadkaFK w kierunku przeFiwnym do ruFKu wskazówek zegara. 6tojÈFy od Ărodka koïa tanFerz oEejmuje
taliÚ tanFerki, ona kïadzie lewÈ dïoñ na jego prawym ramieniu. *dy tanieF siÚ zaFzyna, FKïopieF unosi lewe ramiÚ
w górÚ, dziewFzyna podtrzymuje spódniFÚ prawÈ rÚkÈ.
Inne kroki i ğgury krakowiaka to m.in.:
F NUoN NUzHVDQ\: tanFerze stojÈ przodem do sieEie, trzymajÈ siÚ za skrzyĝowane rÚFe; na ostatniÈ ósemkÚ ķiĵ z poprzedniego taktu wykonujÈ zamaFK lewÈ nogÈ w tyï ugiÚtÈ w kolanie :
1. takt: na ķrazĵ przenoszÈ energiFznie lewÈ nogÚ w przód z równoFzesnym potarFiem krzesaniem oEFasem o podïogÚ, na ķdwaĵ w tyï z potarFiem podeszwÈ o podïogÚ.
2. takt: przytup nogami, lewa prawa lewa, w rytmie dwie ósemki ÊwierÊnuta, krok krzesany moĝe EyÊ wykonywany
takĝe od prawej nogi .
d GUoEQD NDVzND: tanFerze stojÈ przodem do sieEie, trzymajÈ siÚ za skrzyĝowane rÚFe, w Fzasie siedmiu taktów oEraFajÈ Fwaïem w Eok w kierunku przeFiwnym do ruFKu wskazówek zegara i koñFzÈ 8. takt przytupem jak w 2. takFie
kroku krzesanego . : kolejnyFK siedmiu taktaFK oEraFajÈ siÚ tak samo w kierunku zgodnym z ruFKem wskazówek zegara i koñFzÈ przytupem.
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5. .UDNowVNiH OHJHQG\
– Czytanie tekstu z podrÚFznika [P s. 74], sïuFKanie Kejnaïu mariaFkiego z pïyty, próEa zagrania go na ĠetaFK [P s. 74.,
zad. 8.].
– 2glÈdanie Iotograği lajkonika ze s. 72 podrÚFznika, mówiÈ, jaka postaÊ na niej widnieje, a jeĂli sÈ uFzniowie, którzy
pamiÚtajÈ legendÚ o lajkoniku, krótko jÈ streszFzajÈ [P s. 74. zad. .]
Kilka dni po ĂwiÚFie Boĝego Ciaïa na krakowskiFK uliFaFK pojawia siÚ lajkonik – postaÊ w stroju wzorowanym na dawnym uEiorze tatarskim na dyszlu z gïowÈ konia. ZwyFzaj ten wiÈĝe siÚ z legendÈ o waleFznyFK wïóFzkaFK wiĂlañskiFK
roEotnikaFK spïawiajÈFyFK towary rzekÈ ze ZwierzyñFa dziĂ jest to dzielniFa Krakowa , którzy kilka wieków temu
EoKatersko stanÚli do walki z Kordami tatarskimi w dniu, gdy odEywaïa siÚ proFesja Boĝego Ciaïa.
– Rozmowa o legendaFK luE KistoriaFK zwiÈzanyFK z okoliFÈ zamieszkania uFzniów, FKÚtni mogÈ krótko opowiedzieÊ po
jednej takiej Kistorii, Fiekawym zdarzeniu, legendzie, korzystajÈF z planu przygotowanego w domu [P s. 74 zad. 10,
Karta praFy zad. 6*].
KARTA PRACY zad. 1, 2
• PraFa domowa
KARTY PRACY zad. 3
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KARTA PRACY DO SCENARIUSZA 17
TEMAT: KRAKOWSKIE LEGENDY

1.

PodkreĂl tytuïy krakowskiFK legend.

• /egenda o Zïotej Kaczce • Legenda o Smoku Wawelskim
i dzielnym szewczyku • Legenda o kozioïkach z ratuszowej wieĝy
• Legenda o Bazyliszku • Legenda o 3anu 7wardowskim
• Legenda o diabelskim sÈdzie • Legenda o krakowskich goïÚbiach

2. Krakowski mini Tuiz. ZaznaFz wïaĂFiwÈ odpowiedě.
• Krakowiak utrzymany jest w metrum:
3
4
6
8
2
4

• Rytm z synkopÈ to:

• 0uzyka w krakowiaku jest:
spokojna, ale pogodna
skoFzna i wesoïa
uroFzysta i powaĝna

• -edna z Iigur taneFznyFK krakowiaka to:
droEna kaszka
droEna Iasolka
tunel

• Królowa Bona przywiozïa do Polski m.in.:
pïatki Ăniadaniowe
wïoszFzyznÚ
ryĝ
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• Król Zygmunt Stary:
nie luEiï muzyki
graï na Iortepianie
Eyï miïoĂnikiem muzyki

• Elementem stroju krakowskiego jest:
pas kontuszowy
pawie pióro
kapelusz

• +ejnaï mariaFki grany jest na:
klarneFie
IleFie
trÈEFe

• +ejnaï mariaFki nazywa siÚ tak, poniewaĝ:
gra go straĝak 0arian
wiÈĝe siÚ z legendÈ o 0ariannie
wykonywany jest z wieĝy koĂFioïa 0ariaFkiego

• Piosenka w rytmie krakowiaka to:
6zïa dzieZeczka do laseczka
Pïynie Wisïa Sïynie
&zerZone MaEïuszko
Za kaĝdÈ doErÈ odpowiedě przyznaj soEie jedno pawie pióro – otoFz je kóïkiem.

3. Znajdě w InterneFie luE w innyFK ěródïaFK inIormaFji nazwÚ zespoïu Ăpiewaków, który powstaï z woli
króla Zygmunta Starego. Zapisz tÚ inIormaFjÚ.

K……………………………$ R……………………………………..W
½ródïo ilustraFji: Ale[andr 0akaroYsKutterstoFk.Fom
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Wszystko w jednym
wyjątkowym miejscu
Dokumentacja
Komplet dokumentów
niezbędnych w pracy:
program nauczania
z opiniami, rozkład materiału, plan
wynikowy, przedmiotowy system
oceniania.
Lekcje
Pomoce, dzięki którym
poprowadzisz świetne
zajęcia, scenariusze
lekcji i karty pracy.

Ocenianie
Gotowe sprawdziany,
klasówki, testy
z kluczami odpowiedzi
pomogą Ci oceniać wiedzę
i umiejętności uczniów.

Diagnostyka
Bieżące monitorowanie
postępów w nauce,
stały kontakt z uczniem
i szybka reakcja na jego potrzeby –
wszystko dzięki rzetelnym narzędziom diagnostyki edukacyjnej.

Multimedia
Interaktywne materiały
dydaktyczne pomagają
skupić uwagę
uczniów, włączyć ich do pracy
na lekcji i sprawić, że nauka jest
efektywniejsza.

Pomoce
Dodatkowe pomoce
metodyczne, np. materiały potrzebne podczas
realizacji projektów, gry edukacyjne, karty do pracy z ﬁlmami oraz
mapy konturowe.

Zapraszamy, dołącz do Klubu Nauczyciela
już teraz!
KROK 1.

Zarejestruj się i załóż konto. W tym celu wejdź na stronę Uczę.pl, kliknij przycisk Dołącz do Klubu,
a następnie wypełnij formularz rejestracyjny*.

KROK 2.

Zaloguj się. Jeśli proces rejestracji zakończył się pomyślnie, wybierz przycisk Zaloguj się. Następnie
wpisz login (adres e-mail użyty w trakcie rejestracji) oraz hasło.

KROK 3.

Wyszukaj zasoby edukacyjne. W Klubie Nauczyciela możesz wyszukiwać materiały na wiele sposobów, np. wybierać je z rozwijanego menu w górnej części strony głównej.

KROK 4.

Pobieraj materiały w ramach posiadanego dostępu do zasobów. Kiedy znajdziesz interesujący Cię
materiał, przejdź na jego stronę i kliknij przycisk Pobierz.

* Jeśli masz już konto w innym serwisie WSiP, np. Uczę.pl, klasowki.pl lub starej wersji WSiPnet.pl, wystarczy, że się zalogujesz. Jeśli nie pamiętasz hasła, skorzystaj z opcji Przypomnij hasło.

UCZYSZ MUZYKI W KLASIE 7?
WYBIERZ KLUCZ DO MUZYKI

Wędrówki po świecie muzyki
MUZYKA
Klucz do muzyki
ro7u<1mbh

Świat kultury muzycznej w teorii i praktyce
motywuje do nauki.
Bogaty materiał muzyczny zachęca
do twórczej pracy.
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Przejrzysta struktura podręcznika porządkuje
pracę na lekcji.

Cykl ułatwia nauczycielowi planowanie pracy – zawiera m.in. gotowe
materiały pomocne w przygotowaniu okolicznościowych akademii.
Podręcznik napisany przez znanych i cenionych w Polsce autorów, a także
propagatorów i popularyzatorów systemu Carla Orﬀa.
Podręcznik jest przygotowany na 1 godzinę lekcyjną tygodniowo.

Zgodny
z nową
podstawą
programową

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 96,
00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:
0000595068, NIP 5272605292, kapitał zakładowy: 17.050.400 złotych (wpłacony w całości).

